
Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"  Westerhaar - Vriezenveensewijk  

Persoonlijke gegevens: 

Naam:……………………………………………………………………… 

Voornamen:………………………………………………………….……. 

Adres:……………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats:………………………………………………...... 

Geboortedatum:………………………………………………………….... 

Geboorteplaats:……………………………………………………………. 

 gehuwd /  ongehuwd /  samenwonend /  weduwe /  weduwnaar  

 aankruizen wat van toepassing is. 

  

Na mijn overlijden zal als contactpersoon fungeren: 

  

Naam: …………………………….    partner  zoon / dochter  

Voorletters: ……………………….    anders nl. ……………………….. 

Adres: ……………………………. 

Postcode: …………… Woonplaats: ……………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………… Mobiel: ……………………….. 

  

                   Testament                               ja, bij notaris …………………………….. 

                                                   te ………………………………………… 

                                                nee   

  



Donorcodicil                           ja, te vinden ……………………………… 

                                                nee 

  

Uitvaartverzekering                  bij ………………………………………… 

Uitvaartvereniging                    Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”  

                                                   Westerhaar - Vriezenveensewijk 

  

Uitvaartverzorger                     ………………………………………………… 

  

Plaats van opbaring:  thuis                         

 mortuarium te …………………………………… 

                                                elders, …………………………………………… 

  

Kleding:                                  aanwezig 

                                                niet aanwezig  

 

Soort kist:                                standaard spaanplaat / gefineerd 

 vuren kist     

 massief eiken            

                                                witte kist 

                                                anders,……………………………….. 

                                                keuze aan nabestaanden  

  

Uw uitvaartverzorg(st)er heeft een boek van diverse soorten kisten om u te tonen. 

  



  
  
Opbaren in / op:                        gesloten kist             open kist       kist met venster 

                                                  bedkoeling                anders,……………………….  

  

Ik wens dat de kist:                    onmiddellijk wordt gesloten / opbaring met foto op de kist 

Ik geef familie en naasten          wel               geen            gelegenheid tot afscheid nemen 

Ik geef belangstellenden            wel               geen            gelegenheid tot afscheid nemen 

                                                   afscheid nemen alleen op afspraak 

  

Overige wensen opbaring: ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  

Tijdens de opbaring wel / geen gelegenheid tot afscheid nemen            

Bloemen stel ik wel / niet op prijs 

  

Uitvaart: 

  

Ik wens te worden:                       begraven op begraafplaats…………………… 

                                                         te ……………………………………………. 

Graf in bezit:                                nee               

 grafaankoop doen, 1 / 2 / 3 grave                                           

Ik wens te worden:                       gecremeerd in crematorium ………………….. 

                                                    te ……………………………………………... 



Mijn as dient te 

worden verstrooid:                    verstrooid op land / in zee / anders………….. 

                                                  met / zonder familie 

Bijgezet in: 

                                    

 columbarium van crematorium ……………………………………………… 

                                                

 begraven in bestaand graf / urnengraf……………………………………….. 

                                                

 dit laat ik aan mijn nabestaanden over 

  

De uitvaart dient plaats te vinden in:  

  

 het openbaar     in stilte      in familiekring 

  

Plechtigheid: 

  

 ja                 in kerk …………………………………………………….. 

 nee               in aula …………………………………………………….. 

                         in crematorium ……………………………………………. 

                         anders……………………………………………………… 

Geleid door:     een dominee 

                         een pastoor 

                         een uitvaartbegeleid(st)er 

                         Anders nl:…………………………………………………………….. 



  

Te spelen of te draaien muziek te zingen liederen tijdens de plechtigheid: 

1.…………………………………… 

2……………………………………. 

3……………………………………. 

Te zingen liederen tijdens de plechtigheid: 

1……………………………………. 

2……………………………………. 

3…………………………................. 

4……………………………………. 

  

Overige wensen voor de plechtigheid: …………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  

  

Koffietafel: 

  

Gelegenheid tot koffiedrinken na de uitvaart is wel / niet gewenst. 

  

Te verzorgen in:…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

  

 koffie/thee   koek/cake   broodjes  soep  ………………….  



Wensen betreft het soort rouwbrief: 

 kaart met grijze rand 

 kaart naar eigen ontwerp 

 keuze laat ik aan de nabestaanden over 

  

Uw uitvaartverzorg(st)er heeft een boek met diverse modellen om u te tonen. 

  

Wensen betreft tekst rouwbrief: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 



Kennisgeving van overlijden: 

  

Overlijdensadvertentie plaatsen in de volgende kranten: 

  

 Veenstreek                          TC-Tubantia           Twenterand Courant 

 ………………………       ………………….. geen 

  
Rouwbrieven verzenden:           ja     nee      aantal……….stuks 

  

De adressenlijst bevindt zich:…………………………………………… 

  
Adressenlijst van  
instanties bevindt zich:…………………………………………………… 

  

Verdere persoonlijke wensen:  

  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

  

 

  



Opgemaakt te:  

  

Plaats: …………………………………… 

  

Datum: ………………………………….. 

  

  

  

Handtekening: ………………………….. 

  

Bewaar deze gegevens bij uw belangrijke papieren zoals:  

indien aanwezig huwelijkboekje, verzekeringpolissen etc. etc.! 

 


