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Bel bij een overlijden 
met 0521 - 513 660 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden 
het makkelijk vinden, laat uw nabestaanden ook 
weten dat u een codicil heeft en waar deze ligt.
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Uitvaartcodicil



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

Geloofsovertuiging

Lid van De Laatste Eer  nee  ja, relatienummer  

Lid van Depositofonds De Laatste Eer  nee  ja, relatienummer 

Elders verzekerd 

Bij overlijden direct waarschuwen: 

Huisarts

Telefoon huisarts

De Laatste Eer  0521 – 513 660

Verder 

Testament is opgemaakt  nee  ja 

Door notaris

Adres

Telefoon 

Digitale kluis aanwezig  nee  ja

In beheer bij
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Het regelen van de uitvaart zal bij voorkeur gedaan worden door:

 Echtgeno(o)te/partner

 Familielid, nl 

 Vriend(in), nl   

 Anders, nl   

Adres 

Telefoon

Waar zijn relevante bescheiden te vinden?

Verzekeringen

Trouwboekje 

Verklaring ter beschikkingstelling van de medische wetenschap bij universiteit 

Donorcodicil

DE OPBARING
DE LAATSTE VERZORGING

Het wassen en kleden wil ik laten verzorgen door: 

 de medewerkers van De Laatste Eer

 familie 

 thuiszorg/buurtzorg 

Ik wens dat mijn lichaam wordt overgebracht of opgebaard: 

 bij mij thuis

 in de Kapel van De Laatste Eer

 anders, nl 

Bij opbaring wens ik de volgende kleding en sieraden te dragen: 



Ik wens dat de kist of wade: 

 onmiddellijk wordt gesloten

 op het laatste moment wordt gesloten

 ter beoordeling van mijn nabestaanden wordt gesloten 

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 mijn lichaam: 

 wordt gecremeerd 

 wordt begraven

 ter beschikking wordt gesteld van de medische wetenschap

 een zeemansgraf krijgt 

CREMATIE 
Ik wens dat mijn crematie plaatsvindt in crematorium 

Ik draag  wel  geen pacemaker of ICD

ASBESTEMMING
 

 mijn as mag mee naar huis

Mijn as mag worden verstrooid: 

 op het strooiveld bij het crematorium/begraafplaats

 elders
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Mijn as mag worden bijgezet:

 in het columbarium van het crematorium of begraafplaats 

  in het familiegraf op begraafplaats

 in een algemeen of eigen urnengraf van

 anders, nl

Mijn nabestaanden hebben  wel  niet de gelegenheid bij de verstrooiing aanwezig te zijn. 

BEGRAFENIS
Ik wil begraven worden in een: 

 nieuw graf op

   eigen of familiegraf op 

  te 

    vak 

    nummer

de gedenksteen is geplaatst door 

 natuurbegraafplaats 

 anders, op 

Overige wensen m.b.t. begrafenis / crematie:



DE UITVAART 
Mijn wensen met betrekking tot de afscheidsplechtigheid:

 ik wens geen afscheidsplechtigheid 

 ik wens wel een afscheidsplechtigheid

     met belangstellenden

     met alleen genodigden

     anders, nl

De (kerk)dienst of afscheidsplechtigheid zal geleid worden door: 

 een pastoor, nl

 een dominee, nl

 een rabbijn, nl

 een imam, nl

 een spreker, nl

 anders, nl

De afscheidsplechtigheid dient te worden gehouden in: 

 Kapel van De Laatste Eer

 Kerk  

 aula begraafplaats/crematorium

 andere gelegenheid, nl
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INVULLING VAN DE  
AFSCHEIDSPLECHTIGHEID 

Mijn wensen met betrekking tot de invulling van de afscheidsplechtigheid.

Ik wens: 

 geen muziek

 live muziek, door 

 mijn eigen keuze, nl

Ik wens: 

 geen foto- of videopresentatie

 wel een foto- of videopresentatie

 mijn eigen samenstelling die zich bevindt

Ik wens: 

 geen spreker(s)

 spreker(s) bepaald door mijn nabestaanden 

 wel spreker(s) 

      Ik heb hierover contact gehad met 

 een in memoriam of levensverhaal, door 

Ik wens: 

 geen bloemen

 bloemen uitgekozen door mijn nabestaanden 

 wel bloemen, nl 

Ik wens: 

 in plaats van bloemen een donatie aan



KIST
 ik heb reeds een kist uitgekozen, nl  

Ik heb nog geen kist en mijn voorkeur gaat uit naar:

       de meest gangbare kist 

       kist van massief hout 

       kist van riet 

       kist van wilgen 

       kist van bamboe 

       kist van karton

       duurzame en milieuvriendelijke kist voorzien van GreenLeaf keurmerk

       kist voorzien van foto, afbeelding of tekst, nl 

       kist om te beschilderen

       een opbaarplank met wade

       een wilgentenen baar met wade

       anders, nl

Aan het eind van de afscheidsplechtigheid is het mijn wens dat de kist: 

 op het graf blijft staan 

 tot maaiveldhoogte daalt 

 tot op de bodem in het graf daalt

 blijft staan bij crematie

 aan het oog onttrokken wordt bij crematie

 mijn nabestaanden in de gelegenheid worden gesteld om mij te vergezellen naar de ovenruimte
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CONDOLEREN
Mogelijkheid voor medeleven, ontmoeting en herinnering:

 daar heb ik geen behoefte aan

 bij voorkeur schriftelijk of digitaal

 vindt plaats voor de uitvaart 

 vindt plaats na de uitvaart

 in de koffiekamer van De Laatste Eer

 in de koffiekamer van begraafplaats/crematorium

 in gelegenheid 

CONSUMPTIES 
Ik wens dat na afloop van de afscheidsplechtigheid het volgende wordt geserveerd: 

 koffie en thee

 frisdrank, wijn en bier

 cake, koek, gebak, bonbons etc.

 belegde broodjes, luxe belegde broodjes, broodje kroket, soep etc. 

 diverse hapjes, bittergarnituur

 biologische streekproducten 

 andere consumpties, nl



AANVULLENDE WENSEN 
Ik wens dat de volgende kringen van personen geïnformeerd worden over mijn overlijden en/of uitvaartplechtigheid:

 familie

 vrienden en bekenden

 buren

 collega’s 

 anders, nl

 adressenlijst is samengesteld en die bevindt zich

Ik wens dat dit zal plaatsvinden door middel van:

 rouwkaart

 digitaal 

 social media

 advertentie in

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

tekst 

          

          

foto 

gedicht 

anders 

Social Media
Ik wens dat:

 mijn profielen van social media zoveel mogelijk behouden blijven ter nagedachtenis 

 mijn profielen van social media zoveel mogelijk worden verwijderd

Mijn wachtwoorden bevinden zich 
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AANVULLENDE OPMERKINGEN



AANVULLENDE OPMERKINGEN
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AANVULLENDE OPMERKINGEN



Ik heb deze wensen besproken met:

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. 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 

Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden het makkelijk vinden,  

laat uw nabestaanden ook weten dat u een codicil heeft en waar deze ligt. 

Bel bij een overlijden met telefoonnummer 0521 – 513 660. 

Wij zijn dag en nacht bereikbaar.
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