Uitvaartcodicil

Bel bij een overlijden
met 0521 - 513660
Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden
hem makkelijk vinden, laat uw nabestaanden ook
weten dat u een codicil heeft en waar deze ligt.
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Dit uitvaartcodicil bevat informatie voor mijn nabestaanden om uitvoering te geven aan het regelen van mijn
uitvaart. Niet ingevulde wensen laat ik over aan mijn nabestaanden.

Persoonlijke gegevens
Naam					

M/V

Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
Geboortedatum
Partner van
Naam huisarts
Adres huisarts
Telefoon huisarts
Lid van De Laatste Eer

nee

ja, relatienummer

Bij overlijden direct waarschuwen per telefoon:
Huisarts
De Laatste Eer
Verder

Testament is opgemaakt

nee

ja

Door notaris
Adres
Telefoon
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Als executeur zal optreden:
Naam 		
Adres
Telefoon
De uitvoering van de uitvaart zal bij voorkeur gedaan worden door:
Naam 		
Adres		
Telefoon		
Waar zijn de bescheiden te vinden?
Verzekeringen
Donorcodicil
Verklaring ter beschikkingstelling van de medische wetenschap bij universiteit

De opbaring
Ik wens dat mijn lichaam wordt overgebracht naar / opgebaard in:
mijn woonhuis
de aula van het verzorgingshuis / verpleeghuis
in de Kapel van De Laatste Eer
anders, nl
Bij opbaring wens ik de volgende kleding te dragen:
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Tussen het moment van overlijden en de uitvaart is er:
nog gelegenheid om afscheid te nemen voor belangstellenden
geen gelegenheid meer om afscheid te nemen voor belangstellenden
anders, nl

De crematie of begrafenis
Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik word:
gecremeerd
begraven

Crematie
ik wens dat mijn crematie plaatsvindt in crematorium
dat laat ik over aan mijn nabestaanden
Bij crematie is het van belang te weten of u een pacemaker of ICD draagt:
ik draag geen pacemaker of ICD
ik draag wel een pacemaker of ICD

Overige wensen mbt begrafenis / crematie:
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Asbestemming
Mijn as mag worden verstrooid:
op het strooiveld bij het crematorium
op zee vanaf een boot
over zee vanuit een vliegtuig
anders, nl
mijn nabestaanden hebben de gelegenheid bij de verstrooiing aanwezig te zijn
mijn nabestaanden dienen niet bij de verstrooiing aanwezig te zijn
anders, nl

Mijn as mag worden bijgezet
in het columbarium van het crematorium
in de algemene nis tot nadere beslissing van mijn nabestaanden
in het familiegraf op begraafplaats
in het columbarium van begraafplaats
in een algemeen of eigen urnengraf van
anders, nl

Begrafenis
Ik wil begraven worden in een:
algemeen graf
eigen/familiegraf
anders, nl
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Ik heb het eigen / familiegraf al uitgezocht c.q. aangeschaft:
Nee

Ja

Begraafplaats
Te
Vak
Nummer

Tijdens de plechtigheid
De plechtigheid dient plaats te vinden:
met belangstellenden
in besloten kring
anders, nl

Er wordt een (kerk)dienst of plechtigheid gehouden door:
een priester, nl
een dominee, nl
een humanistische spreker, nl
anders, nl
De uitvaartdienst wordt gehouden in:
gebouw
aula begraafplaats/crematorium
Kapel van De Laatste Eer
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Muziek
Ik wens:
geen muziek
live muziek, door
mijn eigen keuze, nl

Toespraken
Ik wens:
geen toespraken
toespraken naar keuze van mijn nabestaanden
wel toespraken
Ik heb hierover contact gehad met:

Bloemen
Ik wens:
geen bloemen
bloemen ter bepaling door mijn nabestaanden
wel bloemen
Ik heb de volgende wensen ten aanzien van bloemen en kransen:
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Kist
Mijn voorkeur gaat uit naar:
kist met printlaag
kist met eikenfineer / kersenfineer / berkenfineer / notenfineer
kist van massief naaldhout / eikenhout / populierenhout
kist van riet / wilgen / bamboe / karton
kist voorzien van folie met foto of afbeelding van
Ik wens dat de kist:
onmiddellijk wordt gesloten
op het laatste moment wordt gesloten
ter beoordeling van mijn nabestaanden wordt gesloten
Ik wens dat de kist aan het eind van de plechtigheid:
op het graf blijft staan en later daalt
direct in het graf daalt
daalt tot maaiveldhoogte
blijft staan (bij crematie en begraven)
aan het oog onttrokken wordt (alleen bij crematie)

Consumpties
Ik wens dat de aanwezigen na afloop van de plechtigheid krijgen aangeboden:
Keuze uit koffie, thee, cake, koek, gebak, bonbons etc.
Keuze uit belegde broodjes, luxe belegde broodjes, broodje kroket, soep etc.
Keuze uit frisdrank, sapjes, wijnen, bier, diverse hapjes, bittergarnituur etc.
Andere consumpties, nl
Geen consumpties
Op een andere locatie, nl
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Aanvullende wensen
Versturen van rouwdrukwerk is gewenst:
nee
ja
voorkeur voor foto / teksten / gedichten

In de volgende kranten zou ik een overlijdensbericht geplaatst willen hebben:

Met betrekking tot de tekst van het overlijdensbericht heb ik de volgende wensen:

Ik heb aanvullende wensen ten aanzien van (bijvoorbeeld de kist, de tekst van de
rouwcirculaire/dankbetuigingen, herinneringsprentje, gedenkteken, grafsteen):
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Ik heb deze wensen besproken met:
Adressen van familie, vrienden, bekenden en andere relaties die bericht van mijn overlijden dienen te krijgen houd ik
op een aparte lijst bij. Deze adreslijst ligt:

Plaats:
Datum:

Handtekening:

Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden hem makkelijk vinden,
laat uw nabestaanden ook weten dat u een codicil heeft en waar deze ligt.
Bel bij een overlijden met telefoonnummer 0521 - 513660.
Wij zijn dag en nacht bereikbaar
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AANVULLENDE OPMERKINGEN
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0521 513660
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