Samsen-Uitvaartverzorging
Nassaulaan 40
8071 NA Nunspeet
M 06 26 61 09 17
E info@samsen-uitvaartverzorging.nl
W www.samsen-uitvaartverzorging.nl

Wilsbeschikking
Handreiking voor diegene die opdracht geeft voor het regelen van mijn uitvaart.
Deze gegevens, totaal vier pagina’s, zijn ook bekend bij de uitvaartonderneming die met de daadwerkelijke uitvoering van mijn uitvaart zal
worden belast.
Ondergetekende
naam: ……………………………

voorna(a)m(en): ……………………………………...

adres: ……………………………

woonplaats / pc: ……………………………………...

telefoonnummer: ……………………………………..
geboortedatum: …………………

□ man □ vrouw

partner van: …………………………………………...……….
geloofsovertuiging: ……………
heeft de hierna volgende wensen en gegevens vastgelegd om te gebruiken voor de regeling en uitvoering van zijn of haar uitvaart.

Kennisgeving van overlijden
De volgende personen en/of instellingen moeten zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht van mijn overlijden:
naam: ……………………………

naam: ………………………………………...

adres: ……………………………

adres: ………………………………………...

pc/ woonplaats: ……………….

pc/ woonplaats: ……………………………..

telefoonnummer: ………………

telefoonnummer: …………………………...

naam: ……………………………

naam: Wim Samsen / Samsen-Uitvaartverzorging

adres: ……………………………

adres: Nassaulaan 40

pc/woonplaats: ………………...

pc/woonplaats: 8071 NA Nunspeet

telefoonnummer: ………………

telefoonnummer: 06 – 266 109 17
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Ik wens opgebaard te worden:

□ in huis
□ in het uitvaartcentrum te: .……………
□ elders: ………………………………...…

Verzorging van mijn lichaam na overlijden door: □ familie
□ familie en personeel uitvaartverzorger
□ personeel uitvaartverzorger
Mijn wens is een dienst in de:

□ kerk
□ aula
□ anders: …………………………………..

Deze dienst wordt geleid door:

□ dominee / voorganger: ………………..
□ anders: …………………………………..

De kist mag worden gedragen door:

□ familie, vrienden of kennissen
□ het personeel van de uitvaartonderneming
□ anders: ……………………..

Ik wens een uitvaart:

□ die voor iedereen toegankelijk is
□ waarbij alleen de naaste familie aanwezig is (in familiekring / in stilte)
□ uitsluitend voor naaste familie en genodigden (besloten kring)

Afscheid nemen:

□ gelegenheid voor familie en genodigden
□ gelegenheid voor familie
□ geen gelegenheid

Mijn wens is dat de kist:

□ direct na mijn overlijden wordt gesloten
□ zolang als mogelijk is open blijft

Condoleren:

□ avond voorafgaand aan uitvaart
□ voor aanvang dienst
□ na afloop uitvaart

Rouwkaarten:

□ wel verzenden: zie adressenlijst
□ niet verzenden

Rouwadvertenties in dagbladen:

□ niet plaatsen
□ plaatsen in regionale krant: ……………………
□ plaatselijke krant: …………………….…………
□ landelijke krant: …………………………………

Ik wens begraven te worden op de begraafplaats: □ Nunspeet: ……………………..…………………
□ Oldebroek: …………………………..…………..
□ Elburg: …………………………..……………….
□ Harderwijk: …………………………...…………
□ anders: ………………………………..………….
Graf:

Bij het graf:

□ ik wens een huurgraf
□ ik wens een koopgraf
□ ik wens een grafkelder
□ ik word bijgezet in graf vak …… nummer ………..
□ ik wens dat de manier waarop het laatste afscheid zal plaatsvinden door mijn nabestaanden zelf wordt bepaald.
□ ik wens dat mijn kist niet daalt
□ ik wens dat mijn kist daalt tot het maaiveld
□ ik wens dat mijn kist geheel daalt

Rouwarrangementen (bloemen):
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□ ik wil graag bloemen
□ ik wil geen bloemen
□ soort bloemen: ……………………………
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Vervoer:

□ rouwauto: kleur zwart / donkerrood / wit
□ volgauto aantal: …………………………..
□ eigen auto
□ rouwkoets
□ anders n.l.: ………………………………...

Kist waarin ik wil worden opgebaard:

□ imitatie eiken
□ massief eiken
□ massief populieren hout
□ vuren / naaldhout
□ anders ………………..

Tijdens de uitvaartplechtigheid:

□ wens ik geen sprekers
□ wens ik de volgende sprekers indien zij dat willen: ……………..
□ laat ik iedereen die spreken wil vrij

Meer gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van mijn uitvaart:
Mijn IBAN is: ………………………..….
Gemachtigde (eventueel) is: ………………………………
Ik heb een levensverzekering afgesloten bij: ………………………………………………………………….
te ……………………………………. met polisnummer ……………………………………………………….
te ……………………………………. met polisnummer ……………………………………………………….
te ……………………………………. met polisnummer ……………………………………………………….
Ik ben lid van de begrafenisvereniging te ……………………………………………………………………..
Er is een uitvaartverzekering afgesloten
bij: ……………………………………………… met polisnummer …………………………………………..
bij: ……………………………………………… met polisnummer …………………………………………..
bij: ……………………………………………… met polisnummer …………………………………………..
Aanvullende wensen voor mijn uitvaart:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Veranderingen in deze wilsbeschikking worden aan de uitvaartonderneming doorgegeven en aangepast.
Handmatige veranderingen worden gezien als niet in deze wilsbeschikking opgenomen.
Opgemaakt op (datum) ………………………………….. te ………………………………………………….
Naam: ……………………………………………………..
Handtekening
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