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Heb je weleens nagedacht over 
je laatste wensen? 

Hoe zou jij het graag willen? Het gebeurt steeds 
vaker dat mensen al nadenken over hun eigen 
uitvaart. Niet het leukste onderwerp om over 
na te denken, maar wel belangrijk. Het geeft 
je nabestaanden veel rust en je kunt je eigen 
wensen aangeven.
  
 
Mijn uitvaartwensen vastleggen 
 
Dit wensenboekje biedt hulp om je laatste 
wensen bespreekbaar te maken. Met de vragen 
willen we je aan het denken zetten en inspireren. 
Er is namelijk veel ruimte om het afscheid vorm 
te geven op een manier die bij je past. Vaak is er 
zelfs meer mogelijk dan je denkt. 
 
Kom eens praten 

Je kunt veel zaken zelf regelen en wij helpen 
je daar graag bij. Tijdens een voorbespreking 
spreken we alle aspecten van de uitvaart door, 
helpen we je bij het maken van keuzes en leggen 
we je wensen vast. Samen geven we vorm aan 
een persoonlijk afscheid waar je nabestaanden 
vol liefde aan kunnen terugdenken.

 
Een afspraak maken?  
 

Neem contact op via 
info@derondeuitvaart.nl 
of 020 2611 346 voor 
een vrijblijvend gesprek.



Hoe ik  
HET GRAAG 
WIL

“



Mijn Wensen 
Persoonlijke gegevens
Naam              m/v 

Voornamen 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Adres 

Postcode en  
woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres

o Gehuwd / geregistreerd partner
o Samenwonend
o Ongehuwd
o Weduwe / weduwnaar

Naam partner *)

Naam kinderen *)

Hierna heb ik als uitgangspunt voor het regelen van mijn uitvaart een 
aantal wensen vastgelegd.

Overlijdensrisicoverzekering aanwezig              ja/nee

Datum

Naam

Handtekening

*) indien van toepassing



Begraven of cremeren

Denk aan: nieuw graf of bestaand graf (welke begraafplaats, nummer van  het graf), 
type graf, geen voorkeur, andere bijzonderheden

Denk aan: verzorging in aanwezigheid van of door bepaalde mensen, opbaren in 
open of gesloten kist, thuis of in een uitvaartcentrum, (familie)bezoek, andere 
bijzondere wensen

Denk aan: in besloten kring, in stilte, met belangstellenden, drukwerk, 
bedankkaartjes, advertentie, wensen t.a.v. de kist, bloemen, vervoer, etc. 

Uitvaart:

Laatste verzorging, opbaren, overbrengen: 

Bij begraven:

NA OVERLIJDEN

Mijn voorkeur gaat uit naar:
o begraven
o cremeren
o mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Ik heb de voorkeur voor de volgende begraafplaats of crematorium:



Denk aan: dragers, kist dalen of laten staan, sprekers bij het graf, rituelen

Denk aan: consumpties, alcoholische drank/koffie-thee, hapjes, locatie

Denk aan: asbestemming, grafmonument, sieraden met as of vingerafdruk

Denk aan: een bepaalde stijl, tijdstip van de dag, religieus, sprekers, muziek, 
beeldmateriaal

Na de uitvaart:

Samenzijn achteraf:

Afsluiten plechtigheid:

De plechtigheid:



Wat te doen met accounts van Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Zijn de 
inloggegevens bekend?

Overige wensen en bijzonderheden:

Social Media:



Maak je  
LAATSTE 
WENSEN

BESPREEKBAAR

“



CONTACT INFORMATIE

De Ronde Uitvaart 
Beja Boterman en Tiba Spaapen  

 
Rondehoep Oost 9-i

1191 KA Ouderkerk aan de Amstel

Telefoon: 020 261 13 46 
E-mail: info@derondeuitvaart.nl 
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