
Wensenboekje voor 
een persoonlijk afscheid
Voor veel mensen is het een moeilijk onderwerp, praten
over de dood en de daarbij behorende wensen.

Maar door uw wensen  te bespreken met uw dierbaren
en vast te leggen laat u uw dierbaren niet met vragen
achter. Dit geeft duidelijkheid en rust voor uw
nabestaanden.

Dit wensenboekje is een eenvoudige leidraad voor al uw
uitvaartwensen.

Om vast over na te denken



Dit wensenformulier heb ik besproken met:

Naam:

Relatie:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

Naam:

Relatie:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

Naam:

Relatie:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:
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De rust van tijdig stilstaan 

Door even stil te staan bij uw wensen voor uw uitvaart en deze in dit boekje vast te leggen neemt u al veel 

regelwerk voor uw nabestaanden uit handen. Zij krijgen dan ook daadwerkelijk de tijd en ruimte om afscheid 

te nemen en te rouwen in plaats van alles te moeten regelen.

U kunt, voordat u het boekje gaat invullen, ook eerst een gesprek met mij aangaan om te informeren wat de 

mogelijkheden en eventueel de bijbehorende kosten zijn.

Hoe je leeft is hoe je afscheid neemt

De uitvaart kan een afspiegeling zijn van hoe je in het leven staat. Zo kun je bv je sport of hobby terug laten 

komen in je uitvaart.

Harma Bodde geeft je de vrijheid om te kiezen

Wanneer u bent verzekerd behoudt u vrijheid  in keuze voor een uitvaartverzorger ook al zegt de polis anders. 

Laat u daarover tijdig informeren.

Ik begeleid uitvaarten voor zowel verzekerden als niet-verzekerden. Wanneer u bent verzekerd behoudt u de 

vrijheid om zelf uw uitvaartonderneming te kiezen. Vaak wordt er gedacht dat de uitvaartonderneming of 

verzekering moet worden benaderd waar men bij verzekerd is, maar ook ik kan elke polis voor u verzilveren.

De kosten die een uitvaart met zich meebrengt zijn transparant. En u krijgt binnen een dag na het bespreken 

een begroting zodat u weet welke kosten u kunt verwachten.

Met warme groet,

Harma Bodde
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Op dit formulier staan de afscheidswensen van:

Naam:

Voornamen:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum en -plaats:

BSN nummer:

Burgelijke staat:

 ❑ Ongehuwd

 ❑ Gehuwd

 ❑ Samenwonend met:

 ❑ Geregistreerd partner van:

Weduwe/weduwnaar van:

Ouder van:

De volgende persoon heb ik gevraagd de uitvaartregeling op zich te nemen:

Naam:

Relatie:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:
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De uitvaart wordt verzorgd door:

Naam:  Harma Bodde Uitvaartverzorging

Naam uitvaartbegeleider:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

Ik wens dat deze uitvaartverzorger wordt ingeschakeld.

Ik wil graag dat mijn wensen:

 ❑ Precies zo worden uitgevoerd als ik hier aangeef

 ❑ Duidelijke richtlijnen zijn voor mijn naasten

 ❑ Ik bied mijn naasten ruimte voor eigen invulling.  

      Uitgezonderd: 

Datum:

Handtekening:
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Opbaring

❑ Thuis

 ❑ op bed

	 ❑ op een opbaarplank

	 ❑	in een kist

	 ❑	In een uitvaartcentrum / 24-uurskamer / rouwhuiskamer,

 Adres:

❑	Anders: 

Laatste verzorging

❑	Wassen en kleden door:  ❑	naasten

	 	 ❑ uitvaartbegeleider

	 	 ❑ uitvaartbegeleider samen met naasten

❑	De kleding die ik aan wil: 

❑ Sieraden: 

❑ Make-up en eventueel bril:

❑	Ik wil graag thanatopraxie (lichte vorm van balseming) toepassen.

Gelegenheid tot bezoek voor

❑	Iedereen die dit wenst

❑ Besloten kring, te weten:
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Ik kies voor een

❑	Begrafenis op begraafplaats: 

 •   reservering nummer: 

 •   bijzetting nummer: 

 •   nieuw graf: enkel / dubbel / driedubbel 

 •   op dit gedeelte van de begraafplaats 

❑	Crematie in crematiorium 

❑ Ter beschikking stelling aan de wetenschap, bij het volgende instituut:

Kennisgeving van overlijden via

❑ Rouwbrief of kaart

 •   vorm / formaat: 

 •   papiersoort / kleur: 

 •   lettertype: 

 •   tekst / gedicht / afbeelding: 

 •   speciale wensen: 

 •   mijn adressenbestand is te vinden 

❑	E-mail / telefonisch

     Inloggegevens e-mail:
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❑	Advertentie lokaal, regionaal en/of landelijk in de volgende krant(en):

 

 

❑	Aanpassing van mijn Twitter-, Facebook- en/of LinkedInpagina:

 Inloggegevens:

Kist of baarplank
❑ Kist

 •   Houtsoort: 

 •   Model / kleur / Afwerking: 

 •   Bekleding: 

 •   Kruisje op de kist: nee / ja, 

 •   Foto op de kist: nee / ja, 

 •   Special wensen: 

❑ Baarplank

 •   Houtsoort: 

 •   Model / kleur / Afwerking: 

 •   De wade die ik draag: 

Bloemen
 •   Wel / geen bloemen

 •   Soort: 

 •   Kleur: 
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Rouwvervoer

❑ Rouwauto,  merk / kleur:

❑	Volgauto’s, aantal: 

❑	Eigen auto: 

❑	Anders: 

	 Aangepaste route langs: 

Dragers

❑	Geregeld door uitvaartonderneming  

❑	Uit eigen kring

❑ Door mij persoonlijk uitgenodigd:

Afscheid nemen voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid

❑ Avondwake in de kerk te

❑	Thuis 

❑ In besloten kring, te weten

❑ Voor genodigden

❑	Voor iedereen die dit wenst

❑	In de (24 uurs) rouw (huis)kamer
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Sluiten van de kist

Met / zonder nabestaanden erbij, te weten 

Wel / geen afscheidsbijeenkomst 

❑	Aanwezigen

❑	Besloten kring, te weten

❑	Genodigden

❑	Iedereen die dit wenst

Locatie

❑ Kerk:

❑ Crematorium:

❑ Andere locatie:

Voorganger

❑ Geestelijke:

Voorkeur:

❑ Ritueel begeleider:

Voorkeur:

❑ Uitvaartbegeleider:

Voorkeur:

❑ Iemand anders:

Voorkeur:
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Teksten

❑	In memoriam

❑	Gedicht:

❑	Andere tekst:

❑	Wel / geen toespraken

Muziek en beelden

❑ Live muziek:

❑ Cd’s:

❑ Symbolen en rituelen:

❑ Foto- of filmpresentatie:
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Condoleance

❑	Schriftelijk

❑	Persoonlijk voor / na de bijeenkomst

Laatste groet

❑	Begraven:

❑	Kist wel / niet laten dalen, wel / niet door nabestaanden.

❑	Afscheidsritueel:

❑	Cremeren:

❑	Kist wel / niet aan het oog onttrekken

❑	Nabestaanden wel / niet mee naar het invoeren in de oven

Wel / geen ontmoeting na de uitvaart

 Locatie: 

 Aanwezigen: 

❑	Besloten kring, te weten 

❑	Alle genodigden
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Consumpties

❑	Koffie / thee / fris

❑	Wijn / bier / gedestilleerd

❑	Cake / koek / bonbons

❑	Soep / broodjes

❑	Zoutjes / hapjes

❑	Anders:

 Andere wensen ten aanzien van de invulling:

Na de uitvaart voor aanwezigen

❑	Dankkaarten

❑ Dankadvertentie in:

❑ Anders:

Na begraven

❑ Tijdelijke grafmarkering ja / nee

❑ Grafsteen:
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Na crematie

Asbestemming

❑	Verstrooiing

❑	Algemene nis

❑	Bijzetting in columbarium:

❑	Urnengraf:

❑	Naar nabestaanden:

❑	Anders:

Zakelijke gegevens

Ik heb een:

❑	Executeur aangesteld, te weten

❑	Uitvaartverzekering bij

❑	Polisnummer:

❑	Kapitaal / natura

❑	Levensverzekering bij:

❑	Polisnummer:

❑	Testament, gedeponeerd bij notaris

❑	Donorcodicil: ja / nee

Donorcodicil registratienummer:
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De volgende bankgegevens zijn van belang:

Bank:

Rekeningnummer:

Mederekeninghouder / gemachtigde:

Bank:

Rekeningnummer:

Mederekeninghouder / gemachtigde:

Aanvullingen
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Breemarsweg 277

7553 HK Hengelo

Tel 06 46 41 45 16

info@harmaboddeuitvaartzorg.nl

www.harmaboddeuitvaartzorg.nl


