
Mijn persoonlijke Uitvaartwensen 
 

  

Lierderstraat 1-A 
7364 BH  LIEREN 
 
info@wenz-uitvaart.nl 
 
(06) 4695 1939 



 

© Wenz Uitvaart, 2016                                    Pagina 2 van 20 
  

 

Inleiding 
 
Het nadenken over onze eigen uitvaart zou eigenlijk iets ‘doodnormaals’ moeten zijn. Ervaring leert 
echter dat dit niet het geval is en nabestaanden vaak niet precies weten wat de uitvaartwensen van de 
overledene waren. 
 
Wenz Uitvaart vindt het belangrijk dat de nabestaanden de overledene kunnen herkennen in de 
uitvaart. Dat maakt het afscheid ook draaglijker. 
 
Nu al nadenken over afscheid is daarom een goede zaak. Hiervoor kunt u een afspraak met ons 
maken voor een voorbespreking. U kunt zich hier op voorbereiden door ‘Mijn WenzFormulier’ door 
te nemen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Tijdens een gesprek bepalen wij samen wat u wilt 
bespreken. Indien gewenst geven wij na dit gesprek een vrijblijvend overzicht van de te verwachten 
kosten van de uitvaart op dit moment. 
 
Mijn WenzFormulier geeft u de mogelijkheid vast te leggen wat u belangrijk vindt bij uw uitvaart. 
Hierdoor hebben uw nabestaanden duidelijkheid en dat geeft rust en is voor hen prettig. 
 
Als u dit formulier heeft ingevuld, heeft u een aantal mogelijkheden: 

• U kunt het formulier bewaren op een goed vindbare plek. Vertelt u personen uit uw directe 
omgeving waar zij het formulier kunnen vinden. Geef hen eventueel een kopie van het 
formulier; 

• U kunt het ondertekende formulier naar Wenz Uitvaart sturen en wij bewaren het voor u; 
• U laat uw wensen vastleggen bij een notaris. 
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Mijn persoonlijke gegevens 
 
 
Mijn naam : __________________________________________________ 
Mijn voornaam/voornamen : __________________________________________________ 
 
Mijn adres : __________________________________________________ 
Postcode/woonplaats : __________________________________________________ 
 
Mijn geboortedatum : __________________________________________________ 
Mijn geboorteplaats : __________________________________________________ 
 
Mijn vaders naam : __________________________________________________ 
Mijn moeders naam : __________________________________________________ 
 
Levensovertuiging : __________________________________________________ 
 
 
 
 
De naam van mijn partner : __________________________________________________ 
De voornaam/voornamen 
van mijn partner : __________________________________________________ 
 
Telefoonnummer : __________________________________________________ 
Mobiel nummer : __________________________________________________ 
 
E-mail adres(sen) : __________________________________________________ 
  : __________________________________________________ 
  : __________________________________________________ 
 
 
 
 
De naam/namen van mijn : __________________________________________________ 
kinderen : __________________________________________________ 
  : __________________________________________________ 
  : __________________________________________________ 
  : __________________________________________________ 
  : __________________________________________________ 
  : __________________________________________________ 
  : __________________________________________________ 
 
 
  



 

© Wenz Uitvaart, 2016                                    Pagina 4 van 20 
  

 
 
Ik heb een testament laten opmaken    ¨ ja ¨ nee 
 
Mijn notaris : __________________________________________________ 
Adres : __________________________________________________ 
Postcode/plaats : __________________________________________________ 
Telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
 
 
 
Ik heb mij laten registreren als orgaandonor   ¨ ja ¨ nee 
 
Mijn donorregister : __________________________________________________ 
Datum registratie + nummer : __________________________________________________ 
 
 
 
 
Ik heb een overlijdensverzekering afgesloten   ¨ ja ¨ nee 
 
Naam verzekeraar : __________________________________________________ 
Polisnummer : __________________________________________________ 
 
Uit te keren bedrag : € ________________________________________________ 
 
 
 
 
Hier liggen mijn bescheiden/papieren 
 
Codicil : __________________________________________________ 
Verzekeringspolis(sen) : __________________________________________________ 
Pensioenpolis(sen) : __________________________________________________ 
Gegevens sociale uitkering : __________________________________________________ 
Contracten : __________________________________________________ 
Donorcodicil : __________________________________________________ 
Papieren bank/giro : __________________________________________________ 
Bijzonderheden : __________________________________________________ 
  : __________________________________________________ 
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Een uniek mens, een unieke uitvaart 
 

 
Als u een partner en/of kinderen heeft en u zou één van hen vragen een beschrijving van u te geven, 
hoe zouden zij u dan beschrijven? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Als u diezelfde vraag aan een goede vriend of vriendin zou stellen, hoe zou de omschrijving er dan uit 
zien? 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ieder mens heeft in zijn of haar leven bepaalde activiteiten ontplooid. Dit kan zijn op maatschappelijk 
of sociaal gebied, in de vorm van vrijwilligerswerk of thuis. Hier kunt u noemen op welke gebieden u 
actief bent of bent geweest, waarom dat belangrijk voor u is/was? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Ieder mens heeft zijn/haar gevoelens en gedachten, ook met betrekking tot levensovertuiging en 
spiritualiteit. Als dit belangrijk voor u is, kunt u hier vertellen over uw levensovertuiging en wat dit 
voor u betekent en of dit van invloed is op uw gedachten en ideeën over de dood. 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Mensen bouwen in hun leven rituelen op en gebruiken bepaalde symbolen die een hele persoonlijke 
betekenis hebben. Heeft u rituelen, symbolen en gewoontes die u graag in uw uitvaart op de één of 
andere manier terug ziet komen? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Mijn wensen voor het opbaren 
 
 
Als de situatie het toelaat, dan zou ik na mijn overlijden 
 
¨  thuis opgebaard willen worden in een kist 
 
¨  thuis opgebaard willen worden op bed 
 
¨  opgebaard willen worden in de familiekamer van Wenz Uitvaart 
 
¨  opgebaard willen worden in de 24-uurskamer van Monuta in Ugchelen 
 
¨  opgebaard willen worden in de 24-uurskamer van Monuta aan de Veenhuizerweg in Apeldoorn 
 
¨  opgebaard willen worden in uitvaartcentrum _______________________________________ 
 
¨  opgebaard willen worden op een andere locatie, namelijk _____________________________ 
 
¨  ik laat de keuze over de locatie van opbaren over aan mijn familie 
 
 
 
 
Ik wil bij mijn opbaring graag de volgende kleding dragen 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
  
 
Tussen het moment van overlijden en de dag van mijn uitvaart 
 
¨  vind ik het goed dat mensen mij tijdens de opbaring kunnen zien 
 
¨  vind ik het goed dat alleen mijn familie en vrienden mij tijdens de opbaring kunnen zien 
 
¨  vind ik het goed dat alleen mijn familie mij tijdens de opbaring kan zien 
 
¨  wil ik niet dat anderen mij tijdens de opbaring kunnen zien 
 
¨  ik laat de keuze over mij zien aan mijn familie over 
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Mijn wensen voor een begrafenis en het graf 
 
 
¨  het is mijn uitdrukkelijke wens om na mijn overlijden te worden begraven 
 
 op begraafplaats : __________________________________________________ 
 te : __________________________________________________ 
 
¨  in een bestaand graf met grafnummer : ______________________________________ 
 
¨  dit graf staat op mijn naam / ik heb daarvoor toestemming gekregen van de rechthebbende 
 
 naam rechthebbende : __________________________________________________ 
 adres : __________________________________________________ 
 postcode/woonplaats : __________________________________________________ 
 
¨ in een nieuw eigen graf voor bepaalde tijd (20 jaar in de gemeente Apeldoorn) 
¨  in een nieuw eigen graf voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend) 
¨  in een nieuw algemeen graf 
 
¨  zonder gedenkteken 
¨  met daarop een nieuw gedenkteken geplaatst 
¨  met daarop een bestaand gedenkteken geplaatst, waarvan de tekst wordt aangevuld 
 
 mijn gewenste steenhouwer : __________________________________________________ 
 adres : __________________________________________________ 
 postcode/plaats : __________________________________________________ 
 telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
¨  ik wens dat de kist aan het einde van de plechtigheid op het graf blijft staan 
¨  ik wens dat de kist aan het einde van de plechtigheid tot het maaiveld daalt 
¨  ik wens dat de kist aan het einde van de plechtigheid direct in het graf daalt 
 
¨  ik laat de keuzes over mijn begrafenis aan mijn familie over 
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Mijn wensen voor een crematie en de asbestemming 
 
 
¨  het is mijn uitdrukkelijke wens om na mijn overlijden te worden gecremeerd 
 
 in crematorium : __________________________________________________ 
 te : __________________________________________________ 
 
¨  ik wens dat de kist aan het einde van de plechtigheid blijft staan 
¨  ik wens dat de kist aan het einde van de plechtigheid (gedeeltelijk) aan het oog wordt onttrokken 
 
¨  ik laat de keuze voor het crematorium en de crematie aan mijn familie over 
 
 
 
 
Voor de bestemming van mijn as gaat mijn voorkeur uit naar 
 
¨  het plaatsen van mijn urn in een urnenkelder 
¨ het bijzetten van mijn urn in een columbarium 
¨  het bijzetten van mijn urn in een (familie)graf 
  
 op begraafplaats : __________________________________________________ 
 te  : __________________________________________________ 
 
¨  het bijzetten van mijn urn in een urnentuin van een ander crematorium/begraafplaats 
 
 crematorium / begraafplaats : __________________________________________________ 
 adres : __________________________________________________ 
 postcode/plaats : __________________________________________________ 
 
¨  het plaatsen van mijn urn in een urnenmuur 
¨  het bewaren van mijn urn bij mijn familie thuis 
 
¨  het verstrooien van mijn as op het terrein van het crematorium 
¨ het verstrooien van mijn as op het terrein van een begraafplaats 
 
 op begraafplaats : __________________________________________________ 
 te : __________________________________________________ 
 
¨  het verstrooien van mijn as op het Nationaal verstrooiterrein Delhuyzen bij Arnhem 
¨  het verstrooien van mijn as op zee 
¨  het verstrooien van mijn as op een andere plaats, namelijk _____________________________ 
 
¨  het verstrooien van mijn as zal gebeuren in het bijzijn van mijn familie (als die daar prijs op stelt) 
 
¨  ik kies voor de volgende andere wijze van mijn as bestemming: _________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
¨  ik laat de keuzes over mijn bestemming van mijn as aan mijn familie over 
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Mijn wensen voor ter beschikking stellen aan de wetenschap 
 
 
¨  het is mijn uitdrukkelijke wens dat mijn lichaam na mijn overlijden ter beschikking wordt gesteld 
 aan de wetenschap 
 
¨  ik heb deze wens schriftelijk vastgelegd in een codicil/testament * 
 
¨  ik heb de benodigde formulieren voor de universiteit ingevuld en opgestuurd 
 
 naam universiteit : __________________________________________________ 
 adres : __________________________________________________ 
 postcode/plaats : __________________________________________________ 
 telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
¨  het is belangrijk dat na mijn overlijden door één van mijn nabestaanden wordt bevestigd dat  

hij/zij * op de hoogte is van mijn wens. Ik heb daarom mijn wens kenbaar gemaakt aan: 
 
 naam : __________________________________________________ 
 adres : __________________________________________________ 
 postcode/woonplaats : __________________________________________________ 
 telefoonnummer : __________________________________________________ 
 hij / zij * is mijn : __________________________________________________ 
 
¨  het is niet gegarandeerd dat mijn lichaam wordt geaccepteerd door de universiteit. In dat geval wil 

ik worden begraven/gecremeerd * 
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Mijn wensen voor een kist 
 
 
¨  ik heb voorkeur voor een massief houten kist, gemaakt van: 
 eikenhout / beukenhout / populierenhout / vurenhout / esdoornhout / kersenhout / _________ * 
 
¨  ik heb voorkeur voor een spaanplaat kist, met een fineerlaag van: 
 eikenhout / beukenhout / populierenhout / vurenhout / esdoornhout / kersenhout / _________ * 
 
¨  ik heb voorkeur voor een rieten kist 
 
¨  ik heb voorkeur voor een ecologische (duurzame) kist 
 
¨  ik heb voorkeur voor een kartonnen kist 
 
¨  ik heb voorkeur voor een lijkwade in plaats van een kist 
 
¨  ik laat de keuze voor mijn kist aan mijn familie over 
 
 
 

Mijn wensen voor het vervoer 
 
 
Rouwvervoer 
 
¨  ik heb voorkeur voor een rouwauto in de kleur zwart / grijs / wit / rood * 
 
¨  ik heb voorkeur voor een andere wijze van vervoer, namelijk __________________________ 
 
¨  het is mijn wens dat mijn naaste familie/vrienden * gebruik kunnen maken van een volgauto 
 
¨  ik laat de keuze voor het vervoer aan mijn familie over 
 
 
 

Mijn wensen voor bloemen 
 
 
Bloemen bij de uitvaart 
 
¨ stel ik zeer op prijs 
¨  ik heb voorkeur voor de soort(en) : ____________________________________________ 
¨  ik heb voorkeur voor de kleur(en) : ____________________________________________ 
 
¨  stel ik niet op prijs 
 
¨  ik laat de keuze over bloemen aan mijn familie over 
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Mijn wensen voor een condoléance 
 
 
¨  ik vind het mooi als de avond voor mijn uitvaart een condoléancebijeenkomst wordt gehouden 
 
 thuis / in de kerk / in een uitvaartcentrum / in de aula van het crematorium-begraafplaats / in een  
  andere gelegenheid * 
 naam : __________________________________________________ 
 adres : __________________________________________________ 
 postcode/plaats : __________________________________________________ 
 telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
¨  ik vind het mooi als voor de begrafenis / crematie * op de dag van de uitvaart een condoléance- 
 bijeenkomst wordt gehouden 
 
 thuis / in de kerk / in een uitvaartcentrum / in de aula van het crematorium-begraafplaats / in een  
  andere gelegenheid * 
 naam : __________________________________________________ 
 adres : __________________________________________________ 
 postcode/plaats : __________________________________________________ 
 telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
¨  ik vind het mooi als ná de begrafenis / crematie * op de dag van de uitvaart een condoléance- 
 bijeenkomst wordt gehouden 
 
 thuis / in de kerk / in een uitvaartcentrum / in de aula van het crematorium-begraafplaats / in een  
  andere gelegenheid * 
 naam : __________________________________________________ 
 adres : __________________________________________________ 
 postcode/plaats : __________________________________________________ 
 telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
¨  tijdens de condoléancebijeenkomst wil ik graag dat de gasten consumpties krijgen aangeboden 
 
 koffie / thee / frisdrank / rode wijn / witte wijn / rosé / soep / gewone broodjes / luxe broodjes / 
 krentenbol / cake / gevulde koek / saucijzenbroodje / petit four / bonbons / borrelgarnituur / 
 borrelnootjes-pinda’s / olijven / anders, namelijk ____________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
¨  ik wil niet dat er een gelegenheid tot condoleren wordt geboden 
 
¨  ik laat de keuze over een condoléancebijeenkomst aan mijn familie over 
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Mijn wensen voor de plechtigheid of (kerk)dienst 
 
 
Ik vind het belangrijk dat de plechtigheid of dienst 
 
¨  een kerkelijk karakter heeft 
¨  daarom stel ik het op prijs dat de dienst wordt gehouden in de volgende kerk 
 
 naam kerk(gebouw) : __________________________________________________ 
 adres : __________________________________________________ 
 postcode/plaats : __________________________________________________ 
 telefoonnummer : __________________________________________________ 
 predikant/priester : __________________________________________________ 
 koster/beheerder : __________________________________________________ 
 organist : __________________________________________________ 
 
¨  een neutraal karakter heeft 
¨  daarom stel ik het op prijs dat de plechtigheid wordt gehouden in 
 
 locatie : __________________________________________________ 
 adres : __________________________________________________ 
 postcode/plaats : __________________________________________________ 
 telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
¨  ik wil niet dat er een (kerk)dienst of plechtigheid wordt gehouden 
 
¨  ik laat de keuze over de plechtigheid of (kerk)dienst aan mijn familie over 
 
 
 
 
Als er personen zijn die iets zouden willen zeggen tijdens mijn uitvaart, dan 
 
¨  vind ik het goed als zij daar gelegenheid voor krijgen 
¨  daarom heb ik mijn voorkeur voor bepaalde teksten of gedichten op de voorkeurenlijst kenbaar  

gemaakt 
 
¨  wil ik niet dat zij daar gelegenheid voor krijgen 
 
¨ ik laat de keuze over spreken aan mijn familie over 
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Tijdens de plechtigheid of (kerk)dienst 
 
¨  vind ik het mooi als er muziek klinkt 
¨  daarom heb ik mijn voorkeur voor muziek op de voorkeurenlijst kenbaar gemaakt 
 
¨  wil ik niet dat er muziek klinkt 
 
¨  ik laat de keuze voor muziek aan mijn familie over 
 
 
 
 
De sfeer van de plechtigheid 
 
¨  laat zich beschrijven als ______________________________________________________ 
 
¨  ik laat de keuze voor de sfeer aan mijn familie over 
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Mijn wensen over rouwbrieven, dankbetuigingen en 
advertenties 
 
 
Het is mijn wens dat familie, vrienden en bekenden over mijn overlijden worden 
geïnformeerd 
 
¨  voor / na * mijn uitvaart door middel van: 
 
¨  een rouwbrief 
¨  een advertentie in : __________________________________________________ 
  : __________________________________________________ 
 
¨  mijn adressenlijst heb ik in 
 mijn pc / op schrift * : __________________________________________________ 
 
¨  ik wil niet dat mijn familie, vrienden en bekenden worden geïnformeerd 
 
¨  ik laat de keuze over het informeren van familie, vrienden en bekenden aan mijn familie over 
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Voorkeuren voor muziek 
 
 
¨ vocaal ¨ instrumentaal ¨ kerkmuziek 
¨ klassiek ¨ jazz    ¨ Nederlandstalig 
¨ anders, namelijk : ____________________________________ 
  : ____________________________________ 
  : ____________________________________ 
 
 
 
 
Titel : __________________________________________________ 
Componist : __________________________________________________ 
Zelf op CD       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Componist : __________________________________________________ 
Zelf op CD       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Componist : __________________________________________________ 
Zelf op CD       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Componist : __________________________________________________ 
Zelf op CD       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Componist : __________________________________________________ 
Zelf op CD       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Componist : __________________________________________________ 
Zelf op CD       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Componist : __________________________________________________ 
Zelf op CD       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Componist : __________________________________________________ 
Zelf op CD       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Componist : __________________________________________________ 
Zelf op CD       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Componist : __________________________________________________ 
Zelf op CD       ¨ ja ¨ nee  
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Voorkeuren voor teksten 
 
 
¨ klassiek ¨ modern ¨ bijbelteksten 
¨ verhalen ¨ gedichten    
¨ anders, namelijk : ____________________________________ 
  : ____________________________________ 
  : ____________________________________ 
 
 
 
 
Titel : __________________________________________________ 
Schrijver/dichter : __________________________________________________ 
Zelf in bezit       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Schrijver/dichter : __________________________________________________ 
Zelf in bezit       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Schrijver/dichter : __________________________________________________ 
Zelf in bezit       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Schrijver/dichter : __________________________________________________ 
Zelf in bezit       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Schrijver/dichter : __________________________________________________ 
Zelf in bezit       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Schrijver/dichter : __________________________________________________ 
Zelf in bezit       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Schrijver/dichter : __________________________________________________ 
Zelf in bezit       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Schrijver/dichter : __________________________________________________ 
Zelf in bezit       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Schrijver/dichter : __________________________________________________ 
Zelf in bezit       ¨ ja ¨ nee  
 
Titel : __________________________________________________ 
Schrijver/dichter : __________________________________________________ 
Zelf in bezit       ¨ ja ¨ nee  
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Mijn belangrijke contactpersonen en instanties 
 
 
Mijn uitvaartverzorger : Wenz Uitvaart 
Adres : Lierderstraat 1-A 
Postcode/plaats : 7364 BH  LIEREN 
E-mail adres : info@wenz-uitvaart.nl 
Telefoonnummer : (06) 4695 1939 
 
 
  
 
Mijn huisarts : __________________________________________________ 
Adres : __________________________________________________ 
Postcode/plaats : __________________________________________________ 
Telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
 
 
 
Mijn predikant/pastor : __________________________________________________ 
Adres : __________________________________________________ 
Postcode/plaats : __________________________________________________ 
Telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
 
 
 
Mijn bank : __________________________________________________ 
Adres : __________________________________________________ 
Postcode/plaats : __________________________________________________ 
Telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
 
 
 
Mijn werkgever : __________________________________________________ 
Adres : __________________________________________________ 
Postcode/plaats : __________________________________________________ 
Telefoonnummer : __________________________________________________ 
 
 
 
 
Mijn pensioenfonds : __________________________________________________ 
Adres : __________________________________________________ 
Postcode/plaats : __________________________________________________ 
Telefoonnummer : __________________________________________________ 
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Mijn opmerkingen 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Mijn ‘Persoonlijke UitvaartWenzen’ heb ik  ________________________ (naam) 
 
ingevuld op  ________________________ (dag, datum en jaar) 
 
te   ________________________ (plaats) 
 
 
 
 
Handtekening  ________________________   


