Persoonlijke wensen en gegevens
van mevrouw/de heer

.........................................................
Geboortedatum......................................

Datum invulling ....................................................................................................
Handtekening

...................................................................................................

Het is aan te raden dit ingevulde formulier bij uw overige familiebescheiden te
bewaren.
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WILSBESCHIKKING
Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Gegevens, papieren en sleutels die belangrijk zijn direct na mijn overlijden zijn in
bezit van en/of opgeborgen:
.………………………………………………………………………………….
Ik wil dat mijn uitvaart wordt verzorgd door:

Uitvaartvereniging……………………………………………………….

Ik ben wel/geen lid van een Uitvaartvereniging

Ik heb wel een (aanvullende) uitvaartverzekering bij……………………
……………………………polisnummer..................................................

Ik heb geen (aanvullende) uitvaartverzekering.

Persoonlijke gegegevens:
Naam……………………………………………………………………………....
Voornamen………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………....
Woonplaats………………………………………………………………………..
Geboorteplaats en datum………………………………………………………….
Aantal kinderen............................minderjarig...................meerderjarig………….
Kerkgenootschap/levensovertuiging……………………………………………...
Gehuwd/samenwonend/partnerschap met:
Voornamen en naam:……………………………………………………………..
Geboorteplaats en datum……………………………………………………….....
Eerder gehuwd met……………………………………………………………......
Huwelijk ontbonden door echtscheiding/overlijden…………………………........
Gegevens ouders:
Naam en voornamen vader..............................................................in leven ja/nee
Naam en voornamen moeder...........................................................in leven ja/nee
Adres ouders……………………………………………………(indien van toepassing)
Ik heb wel/geen huwelijkse voorwaarden opgemaakt
Ik heb wel/geen testament opgemaakt
Zo ja, het berust bij………………………………………………………………..
Als executeur testamentair heb ik aangewezen…………………………………...
Ik heb wel/geen codicil gemaakt
Zo ja, opgeborgen bij/in…………………………………………………………..
Mijn trouwboekje ligt……………………………………………………………..
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Persoonlijke wensen betreffende de uitvaart:
Ik wens dat mijn lichaam wordt opgebaard:

thuis.........................................................................................................

in de aula op de Gem. Begraafplaats Schoorl..........................................

elders........................................................................................................

kaarten versturen

advertentie(s) plaatsen in..........................................................................

ik heb de volgende wensen ten aanzien van bloemen..............................
..................................................................................................................
De kist:

eenvoudig

luxe kist

anders.......................................................................................................

de kist mag open blijven tot.....................................................................
Gelegenheid tot afscheid nemen en/of condoleren:

thuis

tijdens speciale condoléance

na de begrafenis/crematie
Uitvaartdienst:

in de kerk, welke.......................................................................................

afscheidsplechtigheid in de aula Gem. Begraafplaats Schoorl

normale uitvaart

alleen naaste familie

uitvaart in stilte
Muziek tijdens plechtigheid

mijn voorkeur gaat uit naar c.d.'s..................................................................
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
Begrafenis op de begraafplaats

begraafplaats te.............................................................................................

familiegraf

algemeen graf
Cremeren in crematorium

Schagen/ Hoorn/ elders.................................................................................

As plaatsen in urnenheuvel/urnengraf te......................................................

As meenemen naar huis

As verstrooien met/zonder familie, op welke plaats....................................
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ADRESLIJST
Voor het verzenden van een kennisgeving van overlijden
Adres
Postcode
Naam

Plaats

Aangesloten bij NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties, tel. 06- 38599608 www.nardus.eu

info@nardus.eu
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