
Mijn laatste
wensen

Regel uw afscheid bij leven,
dat is voor uw nabestaanden
een hele zorg minder

Aanvullende w
ensen

Na de uitvaart
De uitvaart

Voor de uitvaart
Uw

 gegevens

Begraven



Weinig is zeker in het leven. We denken er liever niet te vaak aan maar er 
komt een tijd dat we dit tijdelijke leven gaan verwisselen voor het eeuwige. 
Het is verstandig hier bij stil te staan, na een overlijden valt er namelijk 
veel te regelen. Wat u nu al regelt omtrent uw uitvaart geeft duidelijkheid 
aan de nabestaanden, zodat zij conform uw wensen uw uitvaart vorm 
kunnen geven. Daarnaast kan er na het overlijden meer stil gestaan 
worden bij de herinneringen en is er tijd voor emoties en voor elkaar. 

Het gaat in dit boekje om uw persoonlijke wensen, ideeën en de wijze
waarop u uw uitvaart geregeld wilt hebben. Na het invullen van dit 
boekje kunt u dit (thuis) bewaren bij uw andere belangrijke papieren. 
Tevens kunnen wij uw wensenboekje archiveren. U kunt hiervoor 
gebruik maken van de bijgesloten retour envelop. Na het archiveren 
ontvangt u het origineel retour.

Vergeet niet uw naasten op de hoogte te brengen dat u uw laatste 
wensen hebt vastgelegd en waar ze deze kunnen vinden.

Wanneer u komt te overlijden, dan is er voor uw nabestaanden en 
de uitvaartverzorger al veel inzichtelijk. Heeft u naar aanleiding van 
bovenstaande of tijdens het invullen van uw laatste wensenboekje nog 
vragen, neem dan vooral contact met ons op! 

Wij helpen u graag.

  Met vriendelijke groet,

  Redolf & Annelies Huiting
  Huiting Uitvaartverzorging

Wensen van: 

Informatie bij het aantreffen van deze wensen:
Wat te doen bij overlijden? Bij een overlijden waarschuwt u allereerst de 
huisarts of diens waarnemer. Vervolgens kunt u contact opnemen met Huiting
Uitvaartverzorging. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0318 – 240 199. 
Heeft u vragen omtrent een uitvaart? Bel ons gerust!

www.Huitvaart.nl 

Uw
 gegevens

Persoonsgegevens

Achternaam: 

Voorna(a)m(en): 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Straat: 

Postcode:              Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mail:

Levensovertuiging:

Ongehuwd / gehuwd / partner / gereg. partner / 

weduwe / weduwnaar / samenwonend met:

Executeur-testamentair (optioneel):

Telefoonnummer:

E-mail:

Wensen van 

Ondergetekende heeft in dit wensenboekje zijn of haar

persoonlijke wensen vastgelegd van zijn of haar uitvaart.

Naam:  

Plaats:

Datum:

Handtekening:



Belangrijke papieren

Ik heb wel / geen uitvaartverzekering

Zo ja, de polis loopt bij:

Mijn trouwboekje is opgeborgen in:

Ik heb een testament op laten maken bij:

Als executeur heb ik aangewezen:

Andere belangrijke documenten liggen in:

Ik ben lid van een uitvaartvereniging

 Ja, van:

 Nee

Voor de uitvaart

www.Huitvaart.nl 

Ook als het 
leven stopt, 
       gaat de 
       liefde door.
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Persoonlijke wensen voor de uitvaart

Begraven

 Ik wil begraven worden

 Ik stel, indien mogelijk, mijn lichaam ter beschikking aan de medische wetenschap

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden

Locatie

 Ik wil begraven worden op begraafplaats:

 Ik heb al een eigen (familie-) graf gekocht / gehuurd:

 Ik heb nog geen graf

 Graf moet worden voorzien van een grafkelder(s)

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden

Bloemen

 Ja, voorkeur:

 Nee

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden

Voor de uitvaart



De uitvaart

Uitvaartplechtigheid / dienst

Ik wil een uitvaartplechtigheid / dienst

 Zonder aanwezigen

 Alleen met naaste familie

 Voor familie, vrienden, bekenden en belangstellenden

Voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid / dienst wil ik dat de kist

 Klaarstaat in de aula / kerk

 Binnen wordt gedragen door familie of dragers

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden 

Muziek

 Ik heb voorkeur voor de volgende muziekstukken

     Titel:

     Uitvoerende:

     Titel:

     Uitvoerende:

     Titel:

     Uitvoerende:

 Orgel / piano

 Overige live muziek, namelijk:

De uitvaart

Opbaren

Overnachtingen tot aan de dag van de uitvaart

 Thuis

 In een uitvaartcentrum

 Op bed

 In een kist

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden

Laatste verzorging 

Ik wil verzorgd worden door 

 Mensen van de uitvaartverzorging 

 Familie met de uitvaartverzorging

 Thuiszorg (als u hier al gebruik van maakte) 

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden

Kleding 

 Mijn voorkeur gaat uit naar:

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden 

 Bijzondere wensen (bril, sieraden, haar, make-up e.a.): 

Kist of ander omhulsel

 Spaanplaat  Vuren  Eiken

 Wade  Bamboe  Riet

 Living cocoon

 Donker  Blank  Wit 

 Geen voorkeur  Gekleurd / anders:

Ik wil gelegenheid geven voor een afscheidsbezoek

 Ja, dag of avond voorafgaande aan de uitvaart

 Ja, alleen voor naaste familie

 Nee, kist mag direct gesloten worden

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden
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Multimedia

 Ik wil dat er foto’s / video’s worden getoond

 Ik wil dat de plechtigheid wordt opgenomen

 Ik wil dat de plechtigheid wordt gefotografeerd

 Ik wil dat de plechtigheid via livestream te volgen is

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden

Na de plechtigheid bij het graf wil ik dat de kist

 Op het graf blijft staan en na afloop daalt

 Geheel in het graf daalt

 Daalt tot het maaiveld

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden
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Na de uitvaart

Na de plechtigheid

Ik wil graag dat de volgende consumpties worden geserveerd

 Koffie / thee

 Frisdranken

 Wijn / bier / andere alcoholische dranken

 Koek / cake

 Broodjes

 Sandwiches

 Soep

 Anders, namelijk:

Grafmonument

 Ja

 Nee

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden

Na de uitvaart

Sta stil… 
   bij de 
   herinnering.
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Drukwerk

Rouwbrieven / advertenties

Ik wil dat er rouwkaarten worden verstuurd

 Ja, eventuele tekst en / of foto graag bijvoegen (zie bijlage)

 Nee

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden

Ik wil dat er rouwadvertenties worden geplaatst

 Ja

 Landelijke krant(en)  

 Regionale krant(en) 

 Plaatselijke krant(en) 

 Nee

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden

Dankbetuigingen

Ik wil dat er dankbetuigingen worden verstuurd

 Ja  

 Nee 

 Geen voorkeur, laat ik over aan mijn nabestaanden

Denk ook aan

 Adressenlijst 

Denkt u bij het samenstellen van de adressenlijst (en het aantal rouwkaarten) 

ook nog aan de vereniging(en) waar u lid van bent, kerkgenootschap (dominee, 

pastoor, bezoekouderling e.a.), huisarts, thuiszorg, buren, vrienden, familie, 

zakelijke relaties (boekhoudkantoor, tandarts, garage etc.).

 Trouwboekje 

 Donorcodicil 

 Kopie ID / paspoort 

 Polissen
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Aanvullende wensen

Teksten rouwbrief / advertentie

Adressen

Wees duidelijk waar u de documenten bewaart, op bijvoorbeeld uw computer of 

in een map, en actualiseer de adressenlijst die u hierbij bewaart, wanneer nodig.

Aanvullende w
ensen



Dorpsweg 20, 3738 CE Maartensdijk  |  Prattenburglaan 10, 3903 DJ  Veenendaal  |  Laan van Beek en Royen 16, 3701 AH  Zeist

www.Huitvaart.nl

0318 24 01 99  |  info@huitvaart.nl

Huiting Uitvaartverzorging
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