
Wilsbeschikking
Van Dongen UitvaartZorg

& UitvaartCentrum



Persoonsgegevens

Achternaam:   
Voorna(a)m(en):   
Geboorteplaats- en datum:  
Woonadres:   
Postcode en woonplaats:  
Nationaliteit:   
Kinderen: O nee O ja, aantal 
Kerkgenootschap:   
Burgerlijke staat:
Achternaam partner:   
Voorna(a)m(en):   
Geslacht: O man O vrouw
Geboortedatum en plaats:  te
Huisarts:   
Adres en woonplaats:   

Contactpersonen na mijn overlijden

Naam:  Van Dongen UitvaartZorg & UitvaartCentrum
Adres:  Bredewater 20a
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer:
Email:  info@vduz.nl

Naam:   
Adres:   
Postcode en woonplaats :  
Telefoonnummer:   
Email:   
Relatie tot mijzelf:   

Naam:   
Adre:   
Postcode en woonplaats:  
Telefoonnummer:   
Email:   
Relatie tot mijzelf:   

O ongehuwd O gehuwd O geregistreerd partnerschap

2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03



Opbaren en verzorgen
Lokatie opbaring vindt plaats:

 
Opbaring vindt plaats:

  
Opbaring in de uitvaartkist:
Gelegenheid tot condoleancebezoek:  

 
Wensen ten aanzien laatste verzorging: 

 

Uitvaartkist   
 O gefineerd O massief hout; soort 
 O wilgentenen/riet O vlak deksel O verhoogd deksel

Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik word
 

O begraven O gecremeerd      
lokatie: te

Ik wens mijn uitvaart 

O in stilte O in aanwezigheid van alleen familie

 
 

O in aanwezigheid van familie, vrienden en belangstellenden
Kerkdienst:
Naam kerk, lokatie:   
Adres en plaats:   
Voorkeur naam geestelijke:  

Begrafenis
Laatste rustplaats in: 

jaar 
Mijn uitvaartkist dient te worden 
gedragen door:
Laatste groet bij graf: 

Gedenkteken op graf:

O Van Dongen UitvaartCentrum O mijn woonhuis
O andere gelegenheid: 
O in de uitvaartkist O op bed/opbaarplateau 
O anders: 
O open uitvaartkist O gesloten uitvaartkist
O nee O ja, voor iedereen
O alleen voor naasten/familieleden

O nee O ja O plechtigheid lokatie elders 

O algemeen graf (10 jaar) O nieuw particulier graf
O bijzetting familiegraf, nr. 

O nabestaanden O dragers uitvaartonderneming
O niet dalen O dalen maaiveld O helemaal dalen
O strooibloemen/blaadjes O schepje zand
O nee O ja; natuursteen glas/hout/anders 



Samenkomst
Muziekkeuze uitvaart:
 
 
 
 
 

Sprekers toegestaan:
Naam spreker:   
Naam spreker:   
Naam spreker:   
Naam spreker:   
Bijzonderheden:   

Asbestemming: 
O verstrooien terrein crematorium  
O bijzetting urnen graf/urnenmuur  
O verstrooien op Noordzee per schip/vliegtuig  
O ballonverstrooien 
O verstrooien op dierbaar plekje: 

Na de plechtigheid
 

O condoleance in koffiekamer uitvaartcentrum/ 
begraafplaats/crematorium 

O elders, lokatie;  
O geen gelegenheid tot condoleren

Consumpties: 
O koffietafel 
O anders; 

Bloemen
Bloemen toegestaan:
Ik heb een voorkeur voor:  

Aankondigingen
Rouwbrieven te verzenden:
Afbeeldingen op rouwbrief van:  

Voorkeur voor tekst of gedicht kunt u noteren bij ‘verdere persoonlijke wensen’.

O voor uitvaart O na uitvaart O geen

O nee O ja

O koffie-thee-frisdrank O cake-koek O broodjes 

O thuis bewaren O keuze laat ik aan de familie over

O nee O ja

mechanische muziek/live muziek



De adressenlijst ligt in:   
Rouw-advertentie:
Naam krant (en):   

Vervoer
Ik wens te worden vervoerd per:
 O rouwauto classics 
 O rouwkoets O uitvaartbus O anders; 
Volgauto(s):

Verdere persoonlijke wensen

Overige persoonlijke aanwijzingen
Uitvaartpolissen

maatschappij    verzekerd bedrag
 
 
 
 

(Levens)Testament: O nee O ja, notaris 
 tel nr 
Executeur: 
 tel nr 

Codicil:  O nee O ja, voor O euthanasie 
 O beschikking wetenschap
 O toestemming obductie
Donor codicil:
Codicil toegevoegd bij dit document, of ze zijn te vinden in: 

O nee O ja

O rouwauto; kleur grijs/zwart/wit/blauw/rood 

O nee O ja, aantal 

polisnummer(s)

naam

O nee O ja, nummer 



Door ondertekening geef ik aan dat de uitvaart naar redelijkheid en mogelijkheden dient 
te worden uitgevoerd conform mijn wensen, zoals ik in dit document heb beschreven. 
(art. 18.1 van de Wet op de Lijkbezorging).

Getekend te:   
Datum:   

Handtekening:   

Getekend in aanwezigheid van:  
Relatie met mij:   

Datum:   

Handtekening:   

UitvaartZorg
&

UitvaartCentrum

Bredewater 20a
2715 CA Zoetermeer

Postbus 7021
2701 AA  Zoetermeer

I www.vduz.nl
E info@vduz.nl

T 079 343 43 03


