Wilsbeschikking
Ondergetekende verklaard deze wilsuiting naar eigen wensen te hebben ingevuld, hopende op
een zo specifiek mogelijk nageleefde uitvaart.
Personalia
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerlijke stand:

Personalia erfgenaam / executeur testamentaire
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Relatie tot overledene:

Plaats:

Handtekening wilsbeschikte:

Datum:

Handtekening erfgenaam / executeur testamentaire:
1

Aankruisen wat op uw persoonlijke wensen van toepassing is.
Een overledene kan op verschillende manieren worden opgebaard naar wens van overledene
of eventueel nabestaanden. U kunt er voor kiezen om thuis in uw eigen omgeving te worden
opgebaard, of naar een uitvaartcentrum te worden overgebracht.
o Ik wil graag thuis worden opgebaard
o Ik wil graag overgebracht worden naar een uitvaartcentrum
o Anders, namelijk

Bij leven draagt een ieder persoonlijke sieraden met zich mee. Bij overlijden wil ik graag dat
mijn sieraden / bril
o
o
o
o

worden gedragen tijdens de opbaringsperiode, worden afgedaan voor de uitvaart
worden gedragen tijdens de opbaringsperiode, worden gedragen tijdens de uitvaart
niet worden gedragen tijdens de opbaringsperiode en uitvaart
Anders, namelijk

Specifieke kledingwensen na mijn overlijden, hiervan is op de hoogte
o Erfgenaam / executeur testamentaire
o Geen specifieke persoon
o Anders, namelijk
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Relatie:

Kennisgeving na mijn overlijden door middel van
o Rouwcirculaires
o Rouwcirculaires plus rouwadvertentie, in
o Rouwadvertentie, in
o Geen kennisgeving
o Anders, namelijk

2

Adreslijst aanwezig?
o Ja, in het bezit van:
o Nee

Ik wens een gedachtenisprentje uit laten delen tijdens de uitvaart
o Ja, prent met foto
o Ja, prent zonder foto
o Nee

Op het gedachtenisprentje behorende tekst
o moet worden opgesteld na mijn overlijden
o is reeds opgesteld, in bezit van
o niet van toepassing

Het is mijn wens dat ik tijdens de uitvaart wordt begeleid
o door alle belangstellenden
o door familie en goede vrienden
o in stilte

Van deze persoonlijke wensen is op de hoogte
o Erfgenaam / Executeur testamentaire
o Anders, namelijk
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Relatie:

3

Het is mijn wens dat mijn uitvaart
o wordt gehouden in de

kerk / kapel

met avondwake in de

kerk / kapel

o wordt gehouden in de

kerk / kapel zonder avondwake

o wordt gehouden in het crematorium te
met avondwake in de

kerk / kapel

o wordt gehouden in het crematorium te

zonder avondwake

o wordt gehouden in uitvaartcentrum “Mutsaers”
met avondwake in de

kerk / kapel

o wordt gehouden in uitvaartcentrum “Mutsaers”

zonder avondwake

Het is mijn wens om te
o Worden bijgezet in een bestaand graf, wetende
o Worden begraven in een nieuw graf, wetende
o Worden gecremeerd, uitgestrooid in / op
o Worden gecremeerd, plaatsing urnenveld / urnenmuur te
o Worden gecremeerd, bewaard bij begrafenisondernemer / crema torium tot
gezamenlijke verstrooiing met
o Worden gecremeerd, bewaard bij begrafenisondernemer / crema torium tot
gezamenlijke plaatsing urnenveld / urnenmuur te
o Worden gecremeerd, meegenomen naar huis door

4

Muziekwensen tijdens de uitvaart, waarvan op de hoogte
o Erfgenaam / executeur testamentaire
o Anders, namelijk
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Relatie:

Er zijn verschillende soorten grafkisten, mijn keuze is gevallen op
o
o
o
o

Spaanplaat kist met printfolie
Spaanplaat kist met eikenfineer
Massief eiken grafkist
Grafkist in kleur, namelijk

Ik heb wel / geen wensen ten aanzien van bloemengiften tijdens de uitvaart
o Ja, gelieve
o Nee
o Graag geldelijke gift voor

Ik wil na mijn overlijden mijn organen beschikbaar stellen voor donatie, en heb dit
geregistreerd
o Ja
o Nee

Ik wil na mijn overlijden medische obductie op mijn lichaam, opdat doodsoorzaak officieel
kan worden vastgesteld, en de medische wetenschap hiermede geholpen kan worden
o Ja
o Nee

Na overlijden moet mijn eigen huisarts gewaarschuwd worden
o Ja, Dr.
o Nee, op een later tijdstip

5

Er is een lopende polis afgesloten voor een uitvaartverzekering bij
o Naam maatschappij en polisnummer
o Naam maatschappij en polisnummer
o Naam maatschappij en polisnummer

Mijn zakelijke paperassen worden beheerd door
o Notariskantoor, wetende
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
o Administratiekantoor, wetende
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
o Overig, wetende
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Na mijn overlijden wil ik graag Begrafenis – en crematieonderneming Mutsaers inschakelen
Deze zijn op de hoogte van een (gedeelte) van mijn wensen
o Ja
o Nee
Begrafenis – en crematieonderneming Mutsaers,
24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0499-372055
Aldus opgemaakt in tweevoud.
Een kopie blijft in uw eigen bezit, een kopie zal bij Begrafenis –en Crematieonderneming
Mutsaers worden bewaard, om er zeker van te zijn dat uw wensen ook zo ver als mogelijk
zullen worden vervuld na uw overlijden.
6

