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Uitvaartzorg Kaag & Braassem 

R. van Rijnsingel 94 

2371 ER  Roelofarendsveen 

Jos van Klink 06 57747129  -  Trees Zandvliet 06 10469958 

 

In dit registratieboekje geeft u aan hoe uw uitvaart moet worden 

vormgegeven. 

Het is een verzoek aan de nabestaanden om uw wensen, die u bij leven 

heeft vastgelegd te respecteren. 

U kunt dit boekje bewaren op een plaats die bij uw nabestaanden of bij 

uw opdrachtgever bekend is. 

 

Voor hulp bij het invullen of meer informatie omtrent de 

mogelijkheden bij een uitvaart, zijn wij altijd bereid u persoonlijk te 

woord te staan. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact met 

ons opnemen.  

 

Achternaam: ______________________________________________ 

Voornamen: ______________________________________________  

Geboortedatum:___________________________________________  

Geboorteplaats: ___________________________________________  
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Adres: ___________________________________________________  

Postcode: ________________________________________________  

Woonplaats:______________________________________________  

Telefoon:_________________________________________________ 

Burgerlijke stand: __________________________________________  

Nationaliteit: _____________________________________________  

Geloofsovertuiging: ________________________________________  

Datum en plaats van ondertekening 

Datum: ______________________________________________ 

Plaats: _______________________________________________ 

 

 

Handtekening:_________________________________________ 

 

 

De opdrachtgever: 

Naam:________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________ 

Postcode: _____________________________________________ 

Woonplaats: ___________________________________________  

Telefoon: ______________________________________________ 

 

 

1. Na  mijn overlijden 

0 wil ik worden begraven 

0 wil ik worden gecremeerd 

0 is mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap 

 ( vastgelegd bij universiteit van……………………………..…) 
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      0  laat ik de keuze aan mijn nabestaanden 

 

2. ik beschik over de volgende documenten 

0 testament bij notaris……………………… 

0 donorcodicil 

 

 

3. Verzekering 

0 ik heb een uitvaartverzekering 

bij……………………………………………… 

0 ik ben niet voor uitvaartkosten verzekerd 

 

4. De uitvaartdienst/plechtigheid 

0 wil ik houden in een kerk, nl………………………….. 

0 wil ik houden in een andere ruimte nl……………………………………. 

0 ik wil geen uitvaartdienst 

0 laat ik door mijn nabestaanden bepalen 

 

5. Het versturen van rouwbrieven 

0 wil ik vóór de uitvaart 

0 wil ik na de uitvaart 

0 ik wil geen rouwbrieven 

0 laat ik door mijn nabestaanden bepalen 

 

6. Een kennisgeving in een dag- of weekblad 

0 wil ik in de volgende bladen……………………………………….. 

0 geen overlijdenskennisgeving 

0 laat ik door mijn nabestaanden bepalen 
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7. Het aanbieden van gedachtenis/bedankkaartjes 

0 wil ik tijdens de uitvaart 

0 wil ik na de uitvaart 

0 ik wil geen gedachtenis/bedankkaartjes 

0 laat ik  door mijn nabestaanden bepalen 

 

8. Ik wil worden opgebaard 

0 thuis in bed op bedkoeling 

0 thuis in kist 

0 in uitvaartcentrum……………………………………………. 

0 elders nl. ………………………………………………… 

0 laat ik door mijn nabestaanden bepalen 

 

 

9. Tijdstip waarop mensen afscheid kunnen nemen 

0 de avond vóór de uitvaartplechtigheid 

0 vóór aanvang van de uitvaartplechtigheid 

0 geen rouwbezoek 

0 alleen rouwbezoek voor naaste familie 

0 laat ik door mijn nabestaanden bepalen. 

  

10. Model van de uitvaartkist 

  0 eenvoudig gefineerd 

0 massief hout 

0 anders  nl. ………………….………….. 

0 kleur…………………………. 

0 laat ik door mijn nabestaanden bepalen 
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11. Kleding waarin ik wil worden opgebaard 

0 …………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………… 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

12. Persoonlijke voorwerpen die ik meeneem in de kist 

0…………………………………………………………………………………………… 

0 geen persoonlijke voorwerpen 

0 laat ik dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

13. Ik wil dat de uitvaartkist wordt gedragen door 

0 dragers van de uitvaartzorg 

0 mijn kinderen 

0 andere familieleden 

0 anderen………………………………………………………. 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

14. Het vervoer naar kerk, begraafplaats of crematorium 

0 rouwauto 

0 anders ……………………………………………… 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

15. Volgauto’s 

0 ja 

0 nee 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 
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16. Bloemen 

0 soort…………………………………………. 

0 kleur………………………………………… 

0 geen bloemen 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

17. Sprekers bij mijn uitvaart 

0 priester of andere geestelijke   

0 anders………………………………………….. 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

18. Muziek bij mijn uitvaart 

0 koor……………………………………………… 

0 solist……………………………………………. 

0 titel/artiest…………………………………… 

0 anders 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

19. Beeld en geluidsopname 

0 fotograaf                                      0 video opname                                  

0 geluidsopname 

0 geen opname 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

20. Samenkomst na de uitvaartplechtigheid 

0 in de aula van het uitvaartcentrum 

0 elders…………………………………………………….. 
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0 voor familie 

0 voor genodigden 

0 voor alle aanwezigen 

0 geen samenkomst 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

 

21. De aanwezigen krijgen op de samenkomst 

0 koffie/thee 

0 broodmaaltijd 

0 anders………………………………………… 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

CREMATIE 

 

Na mijn overlijden wil ik worden gecremeerd in het 

crematorium……………………………………………..te ……………………… 

 

Ik wil dat mijn as wordt bewaard 

0 in een urn  

0 in een sieraad 

0 anders………………………….. 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

Ik wil dat de urn wordt geplaatst 

0 in het urnengraf of -muur van het crematorium 

0 in een urnengraf of -muur van een begraafplaats 

0 anders……………… 
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0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

Ik wil dat mijn as verstrooid wordt 

0 op het strooiveld van het crematorium 

0 op zee, per schip 

0 op zee, per vliegtuig 

0 anders………………………………… 

0 in aanwezigheid van mijn nabestaanden 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

0 Ik laat door mijn nabestaanden bepalen wat er met mijn as 

gebeurt 

 

BEGRAFENIS 

 

Na mijn overlijden wil ik worden begraven 

0 op begraafplaats……………………………………….. 

0 in de gemeente………………………………………… 

0 in een nieuw graf 

0 in een bestaand graf bij…………………………………….. 

0 grafnummer 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 

Aan het einde van de plechtigheid wil ik dat de kist 

0 langzaam in het graf zakt 

0 boven op het graf blijft staan 

0 anders…………………………….. 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 
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Gedenkteken op mijn graf 

0 er staat al een gedenkteken op het graf 

0 ik wil een gedenkteken op mijn graf, teksten staan vermeld 

op een bijlage 

0 ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

     

Belangrijke papieren: 

              

Polisnummer:…………………………………………………………………………………..…      

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Het trouwboekje is opgeborgen in: 

:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Huisdieren: 

Bent u alleenstaand en heeft u huisdieren, dan is het raadzaam om 

tijdig te informeren bij wie uw huisdier(en)  kan/kunnen worden 

ondergebracht. 

0 mijn huisdieren gaan naar: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

0 andere wensen t.a.v. mijn huisdieren zijn: ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Adressenlijst: 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  
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Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  
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Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  
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Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________  

Postcode: _________ Woonplaats:_____________________________  


