
Mijn Wensen
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Uitvaartbegeleiding In Harmonie

Uitvaartbegeleiding In Harmonie

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Melding overlijden
013 - 572 18 22  |  06 - 24 55 61 06

info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

In geval van overlijden
013 - 572 18 22   |   06 - 24 55 61 06

24 uur per dag bereikbaar
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Het is belangrijk dat uw uitvaart loopt zo-
als u dat wilt. Daarom kun u in dit boekje 
uw gegevens en wensen noteren. Als er 
zaken zijn die u liever (nog) niet vastlegt, 
bent u uiteraard vrij deze leeg te houden. 
Mocht er onverhoopt onvoldoende ruim-

Het Wensenboekje

te zijn voor uw wensen, dan kunt u deze 
op een los vel toevoegen en samen met 
het boekje bewaren. Heeft u al uw wensen 
ingevuld? Geef dit boekje dan aan iemand 
die u het toevertrouwt of vertel diegene 
waar u het boekje bewaart.
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Mijn uitvaartwensen heb ik in dit boekje ingevuld om mijn naasten te helpen na mijn 
overlijden. Ik verzoek hen om mijn wensen zoveel mogelijk te honoreren. Als ik iets niet 
heb ingevuld, vertrouw ik erop dat in mijn geest wordt gehandeld. 

Naam:         

Datum:  

Handtekening: 

Verklaring
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Persoonlijke gegevens

Geslacht:     Man / Vrouw / Overig*

Naam:    

Adres:    

Postcode:    

Plaats:    

Telefoon (vast):   

Telefoon (mobiel):   

E-mailadres:   

Geboortedatum:   

Geboorteplaats:   

Partner van:    

Ouder/verzorger van (voornamen):

*omcirkelen wat van toepassing is
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De uitvaartondernemer

Ik wil graag dat mijn uitvaart wordt verzorgd door:

  Uitvaartbegeleiding In Harmonie
  Oude Lind 35
  5046 AL Tilburg
  013 - 572 18 22

  te bepalen door mijn naasten:
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Uw nabestaanden hebben onderstaande gegevens nodig om na uw overlijden alles 
goed te kunnen regelen. Vul ze accuraat in zodat zij niet voor verrassingen komen te 
staan. Kunt u geen antwoord geven? Laat dan het vakje leeg of vul n.v.t. in.

Mijn adressen zijn op de volgende plek te vinden (wees zo specifi ek mogelijk): 

 

Mijn notaris is (naam, adres en telefoonnummer):

De kopie van mijn testament is hier te vinden (wees zo specifi ek mogelijk):

Mijn huisarts is (naam, adres en telefoonnummer):

Belangrijke gegevens



8 Uitvaartbegeleiding In Harmonie

Mijn uitvaartverzekeraar is (naam en polisnummer):

Mijn originele uitvaartpolis is hier te vinden (wees zo specifiek mogelijk):

Mijn levensverzekering heb ik afgesloten bij (naam en polisnummer):

Mijn originele levenspolis is hier te vinden (wees zo specifiek mogelijk):

Belangrijke gegevens
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Lidmaatschappen heb ik bij de volgende vereniging(en) en/of club(s):

Abonnementen heb ik bij de volgende bedrijven en media (naam en abonneenummer):

Mijn huisdieren mogen na mijn overlijden naar:

Donorregistratie: ik heb mij wel / niet* geregistreerd in het Donorregister en stel mijn 
organen en weefsels wel / niet beschikbaar voor donatie.
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Iedereen is uniek. Daarom is het belangrijk dat uw naasten en de uitvaartondernemer 
goed weten wie u bent.

Hoe zouden uw partner en/of kind(eren) u als persoon omschrijven?

Hoe zou een goede vriend(in) u als persoon omschrijven?

Welke activiteiten vindt u belangrijk en waarom? 
Denk aan vrijwilligerswerk, hulp op maatschappelijk vlak of dagelijkse bezigheden.

Dit ben ik
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Welke hobby’s heeft u en wat betekenen ze voor u?

Indien u gelovig bent: wat betekent het geloof voor u en hoe ziet u de dood?

Welke van uw karaktereigenschappen verdienen een rol bij uw uitvaart? 
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Elke uitvaart heeft twee kanten: een zakelijke en persoonlijke. Om alles zoveel mogelijk 
naar wens te laten verlopen, kunt u hieronder uw persoonlijke voorkeuren noteren. 

Bij mijn overlijden eerst de volgende personen informeren (naam, adres, woonplaats, 
telefoon en relatie):

Wie wilt u de uitvaart laten regelen? (naam, telefoonnummer en relatie)

Wie wilt u de uitvaart laten regelen als bovenstaande persoon niet kan of wil?

Mijn laatste verzorging (i.s.m. de professionele overledenenverzorger) wil ik laten doen 
door (naam, telefoonnummer en relatie):

Mijn uitvaartwensen
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Ik wil na mijn overlijden naar:

  huis / thuis blijven evt. ruimte:

  Het Afscheidshuis aan de Oude Lind 35 in Tilburg
  te bepalen door mijn naasten 
  anders, namelijk:

Ik wil opgebaard worden:

  op bed
  op een baarplank
  in een kist
  te bepalen door mijn naasten
  anders, namelijk: 

Wilt u een kist of wade?

  ik wil een kist. Mijn voorkeur voor model, materiaal en kleur is:
  

  ik wil een wade en baarplank. Mijn voorkeur voor model, 
  materiaal en kleur is:

  ik heb al een wade, die is hier te vinden:

  te bepalen door mijn naasten (materiaal, model en kleur)

Opbaren

  huis / thuis blijven evt. ruimte:
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Mijn kleding

  te bepalen door mijn naasten 
  ik wil graag de volgende kleding aan:

Sieraden

  te bepalen door mijn naasten
  ik wil wel / geen* sieraden dragen bij de opbaring, namelijk:

 
  

  Deze sieraden moeten wel / niet* worden afgedaan voor de uitvaart.

Bril dragen

 wel / niet / te bepalen door mijn naasten*

Voorwerpen

Ik wil de volgende voorwerpen bij mij hebben staan (bijv. foto’s, kunstwerken etc.):

Kleding en sieraden
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Ik wil dat er gelegenheid is om afscheid van mij te nemen:

  nee
  ja, door iedereen die wil
  ja, uitsluitend door de volgende personen / groepen:

Afscheid nemen

Mocht u vragen hebben of informatie willen over 
alle aspecten en mogelijkheden rondom uw eigen 
afscheid, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
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Ik wil dat er een rouwbrief wordt verzonden:
 
 Ja / nee / te bepalen door naasten / achteraf*

De rouwbrief wil ik in deze vorm hebben (formeel, persoonlijk, informeel etc.):

Keuze voor afbeelding:

Ik wil een rouwadvertentie plaatsen: 

 Ja / nee / te bepalen door naasten / achteraf*

In welke krant(en) en editie(s) wilt u de rouwadvertentie?

Rouwadvertentie en bidprentje
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Voor de rouwadvertentie wil ik:

  dezelfde tekst als de rouwbrief
  alleen een mededeling over de uitvaart
  informatie over de uitvaart en het afscheid
  een mededeling over de uitvaart en de volgende tekst:

Bidprentje en dankbetuiging

Ik wil een bidprentje    Ja / nee / te bepalen door naasten* 
Ik wil een dankbetuiging    Ja / nee / te bepalen door naasten*

Zo ja, de stijl zou ik zo omschrijven:

 

Keuze voor foto: 

  alleen een mededeling over de uitvaart
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Ik wil dat mijn uitvaartdienst plaatsvindt op onderstaande locatie (in Het Afscheidshuis 
is afscheid nemen mogelijk tot 20 personen):

Wilt u bloemen?

  nee
  ja, alleen van naaste familie
  ja, geen voorkeur
  ja, maximaal 1 bloem per persoon 
  ja, ik wil de volgende bloemen (bijv. kleur, soort of vorm):

Bij mijn uitvaart wil ik worden vervoerd in:

  een grijze / blauwe* Chrysler Voyager van In Harmonie
  een ander soort rouwauto (kleur:    )
  een uitvaartbus 
  een uitvaartfiets 
  een koets 
  anders, namelijk:

Mijn wensen voor de route zijn:

Algemene zaken
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Bij het binnenbrengen in de kerk of ruimte wil ik worden begeleid door:

  mensen van de uitvaartonderneming
  familieleden, te weten:

  vrienden, te weten:

  anders, namelijk:

 

Ik wil tijdens mijn uitvaart de volgende muziek afspelen:
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Kerkdienst

Ik wil een kerkdienst:

 ja / nee*

Levensovertuiging:

 RK / NH / anders, namelijk     *

Ik wil een avondwake:

 ja / nee* 

Ik wil een uitvaart in deze kerk:

Ik heb een voorkeur voor een voorganger: 

 RK / NH / anders, namelijk     *
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Ik wil sprekers tijdens de dienst:

  nee 
  te bepalen door naasten
  ja, door wie dat wil
  ja, maar uitsluitend door:

Ik wil bij de dienst:

  waxinelichtjes of kaarsen
  persoonlijke brieven of kaartjes
  ballonnen
  bellen blazen
  anders, namelijk: 
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Als begraafplaats wil ik:

  een natuurbegraafplaats
  bijzetting bij partner / ouders / kind*
  de volgende begraafplaats:

  te bepalen door naasten

De voorganger mag mee naar de begraafplaats:

 ja / nee / te bepalen door mijn naasten*

Ik wil dat iedereen afscheid neemt op de centrale plaats op de begraafplaats:

  ja
  ja, en mijn naasten mogen mee naar het graf
  nee, iedereen mag mee naar het graf
  te bepalen door naasten 

Ik wil dat men de kist laat dalen:

 ja / nee / te bepalen door mijn naasten*

Begrafenis
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Als afscheidshandeling bij het graf wil ik: 

  het werpen van bloemblaadjes
  het werpen van bloemen
  het werpen van een schepje zand
  het graf laten dichtscheppen door mijn naasten

Mijn aanvullende wensen zijn (bijv. sprekers bij het graf, gezang of gebeden):
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Ik wil een crematiedienst:

 ja / nee*

Ik heb een voorkeur voor het crematorium in: 

 Tilburg / Breda / Diessen / Oosterhout / Rosmalen / Vlijmen*

Ik heb een voorkeur voor de volgende aula: 

Crematiedienst
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Ik wil de volgende voorwerpen bij mij hebben staan (bijv. foto’s, kunstwerken etc.):

Ik wil sprekers tijdens de dienst:

  nee 
  te bepalen door naasten
  ja, uitsluitend de uitvaartleider
  ja, wie dat wil
  ja, maar uitsluitend:

Ik wil tijdens de dienst:

  een stilstaande foto van mij op het scherm
  foto’s die mijn leven schetsen (evt. hier te vinden):

Bij de crematiedienst wil ik (bijv. moment van stilte, kist laten binnendragen, dierbaren 
die meegaan naar de ovenruimte):
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Mijn asbestemming na de crematie:

 bepaal ik zelf / bepalen naasten*

Ik wil dat mijn as wordt verstrooid:
 
 nee / ja* (evt. op de volgende locatie):

Ik wil dat mijn as wordt bijgezet:

  in het columbarium
  thuis
  in het graf van
 
  anders, namelijk 

(Een deel van) mijn as mag worden verwerkt in: 

  een herdenkingsschilderij
  een diamant
  een sieraad 
  een monument
  anders, namelijk: 

Asbestemming
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Als urn of monument wil ik (bijv. materiaal, vorm of verwerking voorwerpen): 

Als grafmonument wil ik (bijv. materiaal, vorm of verwerking voorwerpen):

Urn of grafmonument
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Gelegenheid tot persoonlijk condoleren:

 ja / nee / te bepalen door naasten*

De condoleance wil ik op deze locatie:

  koffiekamer van het crematorium
  horecagelegenheid, te weten:
  anders, namelijk:

Voor de condoleance zijn uitgenodigd: 

  alle belangstellenden
  alle ontvangers van de rouwkaart
  alleen familieleden en naaste vrienden
  te bepalen door naasten 

Condoleance



Wensenboekje 29

Ik wil graag de volgende drankjes serveren (dit kan afhankelijk zijn van het tijdstip van 
de uitvaart):

  te bepalen door naasten 
  koffie / thee / fris
  alcoholische dranken
  anders, namelijk:

Ik wil het volgende eten serveren (dit kan afhankelijk zijn van het tijdstip van de uitvaart):
  
  te bepalen door naasten 
  cake
  broodjes
  gebak
  borrelgarnituur
  anders, namelijk:
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Aanvullende wensen

Indien u nog wensen heeft die u nog niet in dit boekje heeft genoteerd, kunt u die hier-
onder noteren.
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Wilt u meer weten over onze werkwijze?

Neemt u dan eens een kijkje op onze website:
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Ook kunt u een e-mail sturen naar:
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Wilt u liever meteen persoonlijk contact? 
Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
5046 AL Tilburg
013 - 572 18 22  |  06 - 24 55 61 06


