
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht van mijn overlijden graag 
doorgeven aan: 

 

Uitvaartverzorging 
Jannie Hulsbergen 

 

Loonberg 26 
4617 NX  

Bergen op Zoom 
 

tel.     0164-246664 
GSM: 06-51910414 

 
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl 

 



Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

naam: 
voornamen: 
adres: 
postcode: 
woonplaats: 
geboortedatum: 
burgerservicenummer: 
geboorteplaats: 
gehuwd met: 
weduwe van: 
weduwnaar van: 
partner van: 
samenwonend met: 

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

 
 
 

heeft in dit Persoonlijke Wensen 
Boekje de navolgende wensen en 

gegevens vastgelegd met betrekking 
tot het regelen van zijn/haar 

uitvaart. 
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Na mijn overlijden moeten de volgende 
personen direct op de hoogte worden 
gebracht: 
 

naam: 
adres: 
postcode: 
woonplaats: 
telefoonnummer: 

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

 

naam: 
adres: 
postcode: 
woonplaats: 
telefoonnummer: 

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

 

Bericht van mijn overlijden graag 
doorgeven aan: 

 

Uitvaartverzorging 
Jannie Hulsbergen 

 

Loonberg 26 
4617 NX Bergen op Zoom 

 

tel.     0164-246664 
GSM: 06-51910414 

 

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl 
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

administratie 
 

Mijn accountant/belastingadviseur is: 
 

bedrijfsnaam : 
naam: 
adres: 
postcode: 
woonplaats: 
telefoonnummer: 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

 
Mijn assurantieadviseur is: 
 

bedrijfsnaam : 
naam: 
adres: 
postcode: 
woonplaats: 
telefoonnummer: 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

 
Ook te benaderen: 
 

naam: 
adres: 
postcode: 
woonplaats: 
telefoonnummer: 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 

Ik ben geabonneerd op: ……………………… 
       ……………………… 

 4



Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

uitvaartbijeenkomst 
 
Voorkeur aula crematorium/aula begraafplaats: 
naam: 
adres: 
plaats: 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
Kerkelijke dienst vooraf: 
 nee 
  ja, 

 
voorkeur kerk: 
adres:  
plaats: 

 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

 

  voorkeur voorganger: 
 telefoonnummer: 

……………
…………… 
 

Sprekers: 
 gelegenheid voor een ieder die dat wil 
 gelegenheid voor genoemde personen: 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

Wensen met betrekking tot de tekst: 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………..
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

 Mijn voorkeur gaat uit naar een crematie. 
(u kunt pagina 8, 9 & 10 overslaan) 
 Mijn voorkeur gaat uit naar een begrafenis. 

(u kunt pagina 6 & 7 overslaan) 
 
Wensen omtrent de asbestemming 
 
Plaatsing asbus eerste vier weken (wettelijk 
verplicht) in: 
 algemene nis binnen 
 algemene nis buiten met glazen deurtje 
 keuze aan mijn nabestaanden overlaten 

 
Daarna voorkeur asbestemming: 
 verstrooien op strooiveld van crematorium 
 verstrooien op zee per schip 
 verstrooien boven zee per vliegtuig 
 verstrooien elders, nl…………………. 
 bijzetting in een urnenmuur, locatie: 

…………………………………………. 
 bijzetting in een urnengraf, locatie: 

…………………………………………. 
 bijzetting elders, nl…………………… 
 keuze aan mijn nabestaanden overlaten 
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Nabestaanden mogen aanwezig zijn bij de 
verstrooiing of bijzetting: 
 ja 
 nee 
 keuze aan mijn nabestaanden overlaten 

 
Urnenmonument: 
 ja, voorkeur: 
 geen monument 
 keuze aan mijn nabestaanden overlaten 
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Wensen omtrent een begrafenis  
 
 voorkeur begraafplaats: 

naam: 
adres: 
plaats: 

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

 voorkeur aan nabestaanden overlaten 
 
Soort graf 
 
 nieuw eigen graf 
 gereserveerd graf 
 algemeen graf 
 bestaand graf, nr.:….., 

 
 
 
 

 

 

daarin is begraven: 
naam: 
geboortedatum: 
geboorteplaats: 
datum van overlijden 
datum van begraven: 
steenhouwerij: 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
 

    voorkeur aan nabestaanden overlaten 
 
 
 
 

 8



Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Tijdens de begrafenis 
 
Op de begraafplaats: 
 
 de kist, in het bijzijn van nabestaanden, in 

het graf laten dalen 
 de kist, indien mogelijk, tot het maaiveld 

laten dalen 
 de kist niet laten dalen in aanwezigheid van 

nabestaanden 
 keuze aan nabestaanden overlaten 

 
 
Afscheid nemen: 
 
 de familie neemt als eerste afscheid 
 de familie neemt als laatste afscheid 
 keuze aan nabestaanden overlaten 
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Wensen omtrent een grafmonument 
 
 geen grafmonument 
 voorkeur aan nabestaanden overlaten 
 wel een grafmonument 

 

  voorkeur uitvoering monument: 
           ……………………………………. 
           ……………………………………. 
           ……………………………………. 
 uitvoering aan nabestaanden overlaten 
 voorkeur steenhouwerij: 

           ……………………………………. 
           ……………………………………. 
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Wensen omtrent de kennisgeving 
 
Rouwbrieven 
 
 ja, ik wil dat er rouwbrieven worden 

verstuurd 
 nee, er hoeven geen rouwbrieven 

worden verstuurd 
 ik wil dat er rouwbrieven worden 

verstuurd na de uitvaart 
 keuze aan nabestaanden overlaten 

 
Advertentie 
 
 geen overlijdensadvertentie 
 overlijdensadvertentie plaatsen in: 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 

Voorkeur tekst en vormgeving van de 
rouwbrieven en/of advertentie: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Algemene wensen 
 
Opbaren 
 
Mijn voorkeur van opbaren: 
 indien mogelijk thuis 
 mortuarium van de uitvaartverzorging 
 ander locatie, nl. …………………. 
 keuze aan nabestaanden overlaten 

 
Gelegenheid om afscheid te nemen met: 
 familie, vrienden en belangstellenden 
 uitsluitend genodigden 
 geen gelegenheid tot afscheid 
 keuze aan nabestaanden overlaten 

 
Wensen model en kleur betreffende de kist: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
Uitvaart met: 
 familie, vrienden en belangstellenden 
 uitsluitend genodigden 
 uitsluitend familie 
 keuze aan nabestaanden overlaten 
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Muziek 
 
Geluidsopname: 
 ja 
 nee 
 keuze aan nabestaanden overlaten 

 
Wensen m.b.t. de muziek: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
Bloemen 
 
 geen bloemen 
 i.p.v. bloemen een bijdrage aan: 

…………………………………… 
 
 wel bloemen 
 bloemen aan nabestaanden overlaten 
 speciale voorkeur bloemen: 

…………………………………… 
 
 bloemen zonder lint 
 bloemen met lint 
 voorkeur aan nabestaanden overlaten 
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Vervoer 
 
Volgauto: 
 ja 
 nee 
 keuze aan nabestaanden overlaten 

 
Speciale wensen m.b.t. het vervoer: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
De kist wordt geleid door: 
 familie en/of vrienden 
 dragers van de uitvaartonderneming 
 keuze aan nabestaanden overlaten 
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Na de uitvaartbijeenkomst 
 
Condoleance 
 

 nee 
 ja 

 
 condoleancekamer van 

crematorium 
 condoleancekamer van de 

begraafplaats 
 andere locatie, nl. 

…………………………………. 
 
 geen consumpties 
 consumpties aan 

nabestaanden overlaten 
 voorkeur consumpties: 

          …………………………………. 
  

Overige wensen m.b.t. de condoleance: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………..
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Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

Aanvullende informatie 
 
 

…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 16



Persoonlijke Uitvaart naar Wens 

…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 17


	Loonberg 26 
	Jannie Hulsbergen 
	Loonberg 26 
	Wensen omtrent een grafmonument 
	Rouwbrieven 
	Advertentie 
	Algemene wensen 
	Bloemen 
	Vervoer 
	Aanvullende informatie 





