
 

 

[mooi]  afscheid 

zoals de dag 

uit de nacht treedt 

treedt het leven 

uit de dood 

er is liefde 

die niet sterft 

Toon Hermans 

 

voor een mooi en persoonlijk afscheid... 

mijn uitvaart 



 
In mijn uitvaart heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd.  

Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren.  

 
Naam         …………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum      …………………………………………………………………………………………. 

Plaats         .….…..………………………………………………………………………………….  

Datum         .…...……………………………………………………………………………………. 

Handtekening        ....………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
Na mijn overlijden 
ż wil ik begraven worden              
ż wil ik worden gecremeerd  
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Ik wil dat mijn uitvaart wordt verzorgd door 
ż [mooi] afscheid ( tel. 06 83 17 29 00) 
ż andere uitvaartondernemer 
    ……………………………….………………... 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Uitvaartverzekering 
ż uitvaartverzekering kapitaal / natura* 
    bij ………………………..……………………. 
ż uitvaartverzekering bij .……………………... 
ż ik heb geen uitvaartverzekering 
* doorhalen wat niet van toepassing is.  
 
Ik beschik over de volgende documenten 
ż (levens)testament bij notaris …………………. 
ż donorcodicil 
ż uitvaartcodicil 

Het versturen van rouwkaarten 
ż voor de uitvaart 
ż na de uitvaart 
ż geen rouwkaarten  
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Hoe ziet mijn rouwkaart eruit 
ż eigen ontwerp 
ż uit de collectie van [mooi] afscheid 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Plaatsen van overlijdensadvertentie 
ż plaatsen in de volgende kranten 
 
     …….………………..…………….      
 
     ……………………………………. 
ż geen overlijdensadvertentie 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 Uitvoering kist 
ż eenvoudig   ż standaard   ż luxe            
ż anders ……………………………………... 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 



 
 

Kleding waarin ik wil worden opgebaard 
ż ……………………………………………….. 
ż ……………………………………………….. 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Ik wil worden opgebaard 
ż uitvaartcentrum / plaats: 
    ……………………....………………………. 
ż thuis 
ż elders ………………………………………. 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Condoleancebezoek  
ż de avond voor de uitvaartplechtigheid 
ż voor aanvang van de uitvaartplechtigheid 
ż na afloop van de uitvaartplechtigheid 
ż geen condoleancebezoek 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Plaats van uitvaartplechtigheid 
ż in de kerk / plaats: 
   ……………………………………..………... 
ż in uitvaartcentrum / plaats:    
     ………………………………………………. 
ż elders ………………………………………... 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Vervoer naar begraafplaats of crematorium 
ż in een rouwauto 
ż anders: …………………………………. 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Ik wil dat de kist gedragen wordt door  
ż mijn kinderen 
ż andere familieleden 
ż dragers van de uitvaartverzorger 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 

Sprekers tijdens de uitvaartplechtigheid 
ż in de kerk     ż in de aula     ż aan het graf 

    Spreker:………………………………….  
    Spreker:…………………………………. 

ż geen sprekers  
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Muziek tijdens de uitvaartplechtigheid 
 titel / artiest 
 ……...…………….……………………… 
 titel / artiest 
 ……..…………….……………………… 
 titel / artiest 
 ……..…………….……………………… 

ż geen muziek 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Bloemen 
ż soort……………………………………... 
ż geen bloemen 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen  
 
 
Bijeenkomst na de uitvaartplechtigheid  
ż in de aula van het uitvaartcentrum 
ż elders …………………………………... 
de aanwezigen krijgen op de bijeenkomst 
ż koffie/ thee     żmet cake 
ż koffie/ thee     żmet broodjes 
ż anders: ……………………………… 
ż laat ik  mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Dankbetuigingen  
ż verstuur dankbetuigingskaarten 
ż plaats dankbetuigingsadvertenties 
ż geen dankbetuigingen  
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 



Vul deze pagina in als u kiest voor een crematie 

Na mijn  overlijden wil ik worden gecremeerd  
in de plaats ………………………………………... 
 
   
Aan het eind van de plechtigheid wil ik dat de kist  
ż langzaam uit het zicht verdwijnt 
ż blijft staan 
ż wordt weggedragen 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Ik wil dat mijn as wordt bewaard  
ż in een klassieke urn 
ż in een moderne urn 
ż in iets anders………………………. 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Ik wil dat de urn wordt geplaatst 
ż in het columbarium of urntuin van het crematorium 
ż elders ………………………………………... 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Ik wil dat  mijn as wordt verstrooid 
ż op het strooiveld van het crematorium  
ż op zee, per schip  
ż op zee, per vliegtuig  
ż anders: …………………………………. 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
ż Ik laat mijn nabestaanden bepalen wat er met  
    mijn as gebeurt  
 

Bijzonderheden:  
 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 



Vul deze pagina in als u kiest voor een begrafenis 

Na mijn overlijden wil ik worden begraven op  
begraafplaats ……………………………………….. 

in de plaats    ……………………………………….. 

ż in algemeen graf 
ż in eigen graf 
ż in huurgraf 
ż in familiegraf 
ż ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 
 
   
Aan het eind van de begrafenis wil ik dat de kist  
ż langzaam in het graf daalt 
ż boven op het graf blijft staan 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
Gedenkteken op mijn graf  
ż ik wil een gedenkteken op mijn graf 
 
    tekst op het gedenkteken:  

    …………………………………………………………. 

    omschrijving van het materiaal: 

    …………………………………………………………. 

    omschrijving van de vorm: 

    …………………………………………………………. 

    indicatie van de afmetingen: 

    …………………………………………………………. 

ż geen gedenkteken 
ż laat ik mijn nabestaanden bepalen 
 
 
 

Bijzonderheden:  
 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 



 

[mooi]  afscheid 

postbus 1400 
7301 br apeldoorn 

 
06 83 17 29 00  
(24 uur per dag) 

06 20 66 24 62 
(tijdens kantooruren) 

 
info@mooi-afscheid.nl 
www.mooi-afscheid.nl 


