
 
 
 
 
 

 

 

 

Wensenlijst/Wilsverklaring 
 
U kunt deze verklaring invullen naar uw eigen wensen.  
Leg deze verklaring na invullen bij uw andere belangrijke (verzekerings)papieren. 
 
Heeft u vragen over diensten of producten, of heeft u een uitgebreide wensenlijst, dan kunnen we 
deze lijst ook (geheel gratis) samen doornemen. 
 
Wilt u een prijsopgave? Stuur dan dit formulier op of bel ons om het op te laten halen. U ontvangt 
dan vrijblijvend een prijsopgave. 

 
Uitvaartwensen van: 
 
Voornamen  : ____________________________________________ 

Achternaam  : ____________________________________________ 

Evt. meisjesnaam : ____________________________________________ 

Burgerservicenr.  : ____________________________________________ 

Adres   : ____________________________________________ 

Plaats   : ____________________________________________ 

Email   : ____________________________________________ 

Telefoonnummers :  ____________________ en _____________________ 

Geboren op  : _________________ te _________________________ 

Burgerlijke staat   ongehuwd / gehuwd met / weduwe van / partner van / gescheiden van:

     ____________________________________________ 

Kerkelijk gezindte : ____________________________________________ 

 
Onder voorbehoud dat de hierna volgende wensen technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan gevolg wordt gegeven. Daar 
waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke wens heb aangegeven, laat ik de beslissing over aan hen die de zorg voor de 
regelingen op zich nemen. 

 

Ingevuld d.d. __________________________ Handtekening: 
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Als u weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart geeft het u rust door te weten dat u alles al hebt 
doordacht en uw nabestaanden relatief eenvoudig uw wensen kunnen uitvoeren. 
Wij kennen de mogelijkheden en denken graag (geheel vrijblijvend) met u mee over hoe u uw 
uitvaart vorm wilt geven.  
 
Naam van degene die alles regelt na mijn overlijden: 

Voor en achternaam : ____________________________________________ 

Relatie    : ____________________________________________ 

Burgerservicenr.  : ____________________________________________ 

Adres   : ____________________________________________ 

Plaats   : ____________________________________________ 

Email   : ____________________________________________ 

Telefoonnummers :  ____________________ en _____________________ 

 
Uitvaart 

o Begraven 
o Cremeren 
o Ik draag een pacemaker 
o Ik ben orgaandonor – codicil registratienummer ____________________ 
o Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap 

Afspraken hierover zijn gemaakt met ______________________________ 
o Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door: 

o Helen Mainasse 
o Mirjam Boogaard 
o _____________________________________________________ 

o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

 
Onkosten 

o Ik heb een levensverzekering 
o Ik heb een uitvaartverzekering 
o Ik heb een testament bij notaris _________________________________ 
o Ik heb een deposito gestort  
o Ik heb ca. € _____  gespaard  
o Anders, t.w.: ________________________________________________ 

Polisnummer: _________________  Verzekeraar ______________ Bedrag __________  

Polisnummer: _________________  Verzekeraar ______________ Bedrag __________ 

Polisnummer: _________________  Verzekeraar ______________ Bedrag __________ 

Polisnummer: _________________  Verzekeraar ______________ Bedrag __________ 

Depositonummer: _______________ bij _ __________________ Bedrag ____________ 

 
Ook nu zijn er nog mogelijkheden om uw uitvaart (extra) te verzekeren. Vraag dit na bij uw 
verzekeringsadviseur of uitvaartbegeleider. 
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Verzorging 

o Ik wil door nabestaanden gewassen en gekleed worden 
o Ik wil door een uitvaartverzorger gewassen en gekleed worden 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 
o Ik wil als kleding aan: _________________________________________ 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

 
Opbaren 

o Thuis op bed 
o Thuis in kist 
o Rouwcentrum 
o Familiekamer 24-uurs 
o Voorkeur rouwcentrum _________________________________________ 
o Wel bezoek / geen bezoek 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

 
Kist 
De kist is een heel persoonlijk deel van de uitvaart. Er is veel mogelijk.  

o Eenvoudig en goedkoop: spaanplaat fineer met print eiken  
o Spierwit / Whitewash / grijs / zwart / houtkleur / _______________ 
o Massief eikenhout  
o Massief mahoniehout 
o Massief kersenhout 
o Riet of bamboe 
o Modern / Klassiek 
o Opbaarplank met wade 
o Met kruis  (met of zonder corpus) 
o Eigen ontwerp * 
o Thema* : _______________________________________________ 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

Uw uitvaartbegeleider laat u graag de mogelijkheden zien. 
 

Drukwerk 
o Klassieke rouwbrief handgeschept papier 
o Rouwkaarten 

Thema _______________________________________________ 
o Eigen ontwerp 
o Met gebruik van eigen foto/geen gebruik van foto 
o Liturgie 
o Advertentie in _______________________ regionaal/landelijk 
o Geen kaarten of advertenties 
o Dankbetuigingen / Bidprentjes 
o Ik wil mijn uitvaart in stilte, na de uitvaart pas informeren via ___________ 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 
o Meer informatie /wensen_______________________________________ 
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Bloemen 

o Bloemen zijn welkom. Ik hou van ____________________________________ 
o Geen bloemen 
o Graag donatie aan goed doel, t.w.: ___________________________________ 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

 

Vervoer 
o Een gewone zwarte rouwauto  
o Een luxe rouwauto in de kleur __________________ Merk: ___________ 
o ____ volgauto’s voor __________________________________________ 
o Vervoer per fiets/koets/zijspan/te voet/uitvaartbus 
o Eventuele route ___________________________________________ 
o Langs mijn huis rijden, deuren open / deuren dicht 
o Anders, nl. _______________________________________________ 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

 

Condoleance (voor de uitvaart) 
o Voorkeurslocatie: __________________________________________ 
o In rouwcentrum / in kerk 
o Een openbare gelegenheid zoals  restaurant/feestzaal/clubgebouw 
o In besloten kring / voor iedereen toegankelijk 
o Kist open / Kist dicht 
o Avondwake 
o Geen condoleance 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

 

Afscheidsceremonie (op de dag van uitvaart) 
o In rouwcentrum 
o Kerkelijke uitvaart/gebruik van predikant: RK/PKN/VEG________________ 
o In kerk __________________________________________________ 
o Voorkeur predikant ________________________________________ 
o Een openbare gelegenheid zoals  restaurant/feestzaal/clubgebouw 
o Voorkeurslocatie __________________________________________ 
o Voorkeur kleding genodigden ________________________________ 
o In besloten kring / voor iedereen toegankelijk 
o Kist open / kist dicht 
o Vlag van ______________ op kist 
o Geen ceremonie 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

 

Muziek 
o Titel en artiest _____________________________________________ 
o Titel en artiest _____________________________________________ 
o Titel en artiest _____________________________________________ 
o Titel en artiest _____________________________________________ 
o Live muziek door ___________________________________________ 
o Ik wil geen muziek 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 
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Foto/video 

o Er mag een video worden opgenomen 
o Er mogen foto’s worden gemaakt 
o Er mogen geluidsopnames worden gemaakt 
o Ik wil geen foto’s, video of geluidsopname 
o Ik wil dat mij  nabestaanden een mooie reportage laten maken als herinnering 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

 

Sprekers 
o Ik wil de volgende personen graag als spreker 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

o Ik wil geen sprekers 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

 

Dragers 
o Dragers van uitvaartverzorger, mannen / vrouwen 
o Mijn kinderen 
o Andere familie of vrienden, nl. _______________________________ 

________________________________________________________ 
o Tillen, rijden of schouderen _________________________________ 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

 

Begraven 
o Voorkeur begraafplaats ____________________________________ 
o Algemeen graf 
o Nieuw familiegraf, onderhoud voor 20 / 30 / 40 jaar 
o Bijzetten familiegraf bij ________________ nummer _____________ 
o Met rijdende baar / gedragen / geschouderd naar het graf 
o Sprekers bij het graf _______________________________________ 
o Muziek bij het graf ________________________________________ 
o Ik wil dat mijn kist in het graf daalt / tot maaiveld daalt 
o Ik wil dat mijn kist niet daalt, maar bovenop het graf blijft staan 
o Strooibloemen / beetje zand / volledig dichtmaken door ___________ 
o Gedenkteken/grafsteen van _______________ kleur _____________ 
o Tekst op de steen _________________________________________ 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 
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Crematie 

o Voorkeur crematorium _____________________________________ 
o Ik wil dat mijn kist langzaam uit het zicht verdwijnt / Ik wil dat mijn kist blijft staan 
o Ik wil dat mijn familie als laatste de aula verlaat 
o Ik wil dat men langs de kist loopt als afscheid 
o Ik wil alleen naar het crematorium 
o Direct na crematie verstrooien (alleen bij vergunning) 
o Verstrooien op een dierbare plek  
o Verstrooien op _________________________ 

 
o Verstrooien op zee 
o Bewaren in urn 
o Bij het crematorium in een urnenwand / bijzetten in urnentuin / op strooiveld 
o Een deel in een as-sieraad voor _____________________________ 
o Anders _________________________________________________ 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 
30 dagen na de crematie zal de as worden overgedragen aan de nabestaanden en kan worden verstrooid of bewaard 
in een urn. Aan deze asbestemming zijn bijna geen regels verbonden. 

 

Catering na het afscheid 
o Ik wil de genodigden koffie, thee en cake aanbieden  
o Ik wil de genodigden een borrel met hapje aanbieden  
o Ik wil de genodigden een lunch/koffietafel aanbieden  
o Ik wil de genodigden _______________________________ aanbieden  
o Locatie* _________________________________________________ 
o Anders __________________________________________________ 
o Ik laat het aan mijn nabestaanden over 

Er zijn veel mogelijkheden om de dag af te sluiten, zoals bijvoorbeeld in het uitvaartcentrum,  
het crematorium, de begraafplaats, de kerk, een buurthuis, een restaurant of thuis. 
 

En verder: 
Ik wil absoluut niet tijdens mijn uitvaart:  

o _________________________________________________________ 
o _________________________________________________________ 
o _________________________________________________________ 

 
Onderstaande personen zijn niet welkom op mijn uitvaart: 

o ______________________________________________________ 
o _________________________________________________________ 
o _________________________________________________________ 

 
Andere speciale wensen: 

o _________________________________________________________ 
o _________________________________________________________ 
o ______________________________________________________ 

 
Hier kunt u aangeven wat u elders niet kwijt kunt.  
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Wat te doen bij overlijden? 
 
U belt als eerste de arts en daarna belt u met de uitvaartverzorger.  
Deze neemt, met uw goedvinden, ook het contact met de verzekering over. 
 

Hoe of waar u bent verzekerd maakt ons niet uit.  
Veel mensen verkijken zich op de kosten van een uitvaart (gemiddeld € 6.000,-- tot € 8.000,--).  
Velen denken de financiering ervan te hebben geregeld door een uitvaartverzekering te hebben 
afgesloten, maar een uitvaartverzekering dekt vaak niet alle kosten. De helft van de mensen moet ca. 
€ 2.500,-- of meer bijbetalen. Wat spaargeld apart leggen zou een goede aanvulling zijn.  
 
Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan, is het aan te raden om vooraf duidelijke 
prijsafspraken te maken met de uitvaartverzorger. Nabestaanden moeten zich niet laten 
overrompelen. Ze kunnen vooraf checken welke onderdelen de uitvaartverzekering dekt en voor 
welke kosten moet worden bijbetaald.  
 
Wanneer u een uitvaart- of levensverzekering heeft, kunt u zelf bepalen wie uw uitvaart gaat 
verzorgen. Ook als het een natura uitvaartverzekering van Yarden, Dela , Monuta of Ardanta betreft. 
Eventueel kunnen wij via uw verzekeraar de vergoedingen verwerken, ongeacht bij welke partij u 
verzekerd bent.  
Als u zelf uw keuze maakt voor een uitvaartverzorger, kunnen sommige verzekeraars u echter wel 
een administratieve korting opleggen op het uit te keren bedrag. In veel gevallen kunnen wij dit soort 
kortingen compenseren.  
Wij kijken graag met u mee of dit inderdaad de juiste keuze is om u niet onnodig voor hoge kosten te 
laten opdraaien. 
 

Uw wensen 
Het is goed om zaken betreffende uw uitvaart eens op een rij te zetten.  
Wat zijn de wensen? Zijn die haalbaar? En wat zijn de kosten? En is de verzekering dan wel 
toereikend? 
Wij spreken graag eens met u af (geheel vrijblijvend). Wij kunnen u in zo'n voorbespreking vanuit 
ervaring en deskundigheid van advies dienen in alles met betrekking tot de begrafenis of crematie en 
desgewenst een kostenbegroting voor u maken. 
Een geruststelling voor u en een handige leidraad voor uw naasten. 
 

Dag en nacht bereikbaar 
Helen Mainasse  06  – 1969 5319 
Onafhankelijk van regio, leverancier of verzekering. 
 
 
  

Mariënwaard 33   
2904 SE Capelle aan den IJssel   
Telefoon 06 - 1969 5319   
helen@MBUitvaartzorg.nl                              

www.MBUitvaartzorg.nl 

mailto:helen@MBUitvaartzorg.nl

