Uitvaartvereniging “DE LAATSTE EER” Wapenveld

Persoonlijke wensen (Hoe te handelen bij mijn overlijden?)

Ondergetekende
Naam/voornamen

_______________________________________________________________________________________

Adres

__________________________________________________________________________________________

Postcode

______________________________________________

Woonplaats __________________________________

Geboortedatum

_____________________________________________

Geboorteplaats ______________________________

Geloofsovertuiging __________________________________________________________________________________________

Partner
Naam/voornamen

________________________________________________________________________________________

Geboortedatum

___________________________________________

Geboorteplaats ______________________________

Bewaar dit persoonlijk wensen formulier op een plaats waar uw nabestaanden dit kunnen vinden!

1. Van mijn overlijden moeten onmiddellijk de volgende personen of
instellingen op de hoogte worden gebracht
1.

2.

3.
4.

Naam

__________________________________________

Adres

________________________________________

Naam

________________________________________

Adres

________________________________________

Naam

_________________________________________

Adres

_______________________________________

AEGON BANK
Postbus 7160, 3430 JD Nieuwegein, tel. (088) 344 03 44

Storting bij de Stichting Depositofonds
Een advertentie
In

□ ja □ nee
□ ja □ nee

______________________________________________

Een rouwbrief dient verzorgd te worden

□ ja □ nee

(Een adreslijst voor de rouwbrief is los bijgeleverd.)

Voor nader advies kunnen mijn nabestaanden een beroep doen op
__________________________________________________
(bijv. notaris/accountant/belastingconsulent)

2. Ik wens een uitvaart vanuit

□ Rouwcentrum
□ Thuis
□ Elders
3. Ik wens een

□ Uitvaart voor genodigden en belangstellenden
□ Uitvaart met alleen naaste familie
□ Uitvaart in stilte

□ Opbaring in dagkleding
□ Afscheidsbezoek
□ Volgauto’s nodig
aantal

□ Opbaring in nachtkleding
□ Geen afscheidsbezoek
□ ja
□ nee

________________________________

4. Bij de uitvaartplechtigheid

□ Aula
□ Kerkdienst

□ Geen aula
□ Geen kerkdienst

Adres kerk

________________________________

Naam geestelijke

________________________________

□ Bloemen
□ Muziek

□ Geen bloemen
□ Geen muziek

Eigen wensen betreffende de muziek
1.

_________________________________

2.

___________________________________

3.

_________________________________

□ Koffietafel
□ Cake/koek

□ Koffie
□ Geen cake/koek

□ Geen koffie

5. Begrafenis
Ik wil begraven worden in een

□ Nieuw graf
□ Bestaand graf
Begraafplaats te

□ Kist dalen

□ Eigen/familiegraf
vak______kl.

no.____

_________________________

□ Kist niet dalen

6. Crematie in het crematorium

□ Asverstrooiing

□ Op crematoriumterrein
□ Boven zee
□ Elders

□ Bericht van verstrooiing
□ Urn bijzetten in urnengalerij
□ Urn bijzetten in eigen graf

□ Um bijzetten columbarium
□ Urn bijzetten urnengraf

Informatie over codicillen
Een beperkt aantal regelingen voor na iemands overlijden kan

- het beschikbaar stellen van organen voor

gemaakt worden zonder dat een notariële akte noodzakelijk is.

transplantatiedoeleinden (een zogenaamd

Deze verklaring - codicil genaamd -moet om geldig te zijn aan een

donorcodicil). Dit donorcodicil moet u bij u

drietal eisen voldoen.

dragen.

Het codicil moet

Een bezwaar van het vastleggen van regelingen in een

- door de erflater zelf geschreven zijn (een getypte of door een

codicil is dat het niet tijdig gevonden zou kunnen

ander geschreven tekst maakt het codicil ongeldig);
- voorzien zijn van de datum waarop het stuk geschreven
werd;

worden.
Met name voor de regeling van begrafenis of crematie is
het verstandig een naaste op de hoogte te brengen van

- ondertekend zijn door de erflater.

uw codicil en waar het te vinden is.
Ook is het mogelijk het codicil op het notariskantoor bij

Men kan slechts een beperkt aantal zaken in een

het laatste testament te laten opbergen. U kunt dan een

codicil regelen:

kopie vragen.

- de benoeming van een executeur-testamentair;

Het herroepen van het codicil kan eenvoudigweg door

- de begrafenis of crematie;

het te (laten) vernietigen. Hetzelfde doet u met een

- het legateren van kleren, sieraden en meubelen. Daarbij moeten

kopie.

deze goederen met name omschreven worden. Dus niet: 'alle
meubelen', maar bijvoorbeeld: 'de staande antieke klok, de

NB.: Geldbedragen kunnen niet bij codicil vermaakt worden. De

kleurentelevisie';

wettelijke regels van een codicil worden heel strikt uitgelegd.
Daarom is het verstandig met het door u gemaakte codicil
even langs een notaris te gaan om de tekst te laten
controleren.

Tenslotte een eenvoudig voorbeeld van een codicil:

Ik, ondergetekende, Anneke de Vries, wonende te Amsterdam, Hoofdstraat l,
geboren op l juni 1955, legateer aan:
1. mijn dochter Nicole: mijn gouden hanger met briljant;
2. mijn dochter Suzanne: mijn gouden ring met bloedkoraal.

Ondertekend te Amsterdam, 31 december 2007.
A. de Vries
Denkt u er aan om bij een bezoek aan de notaris een legitimatiebewijs mee te nemen.

Uitvaartvereniging “DE LAATSTE EER” Wapenveld

Adressenlijst voor rouwdrukwerk
Naam________________________________________________________datum______________________________________
Achternaam + voorletter(s)

Straatnaam + huisnummer

Postcode

Woonplaats

