Esther Polman

Wilsbeschikking
(document laatste wensen)

Ten name van:

Esther Polman
"Op een dag zullen we elkaar weer ontmoeten.
Tot die tijd zal ik je liefdevol in mijn hart meedragen."

Het is niet zo vanzelfsprekend om over uw eigen uitvaart na te denken. Toch kan het
prettig en geruststellend zijn om een en ander te bespreken en eventueel vast te
leggen. Ook voor hen die achterblijven is het fijn te weten wat de wensen van de
overledene zijn. Dit is waarom ik u adviseer uw wensen ook te bespreken met uw
naasten. Zo kan ook het hoe en waarom achter sommige wensen duidelijk worden.
Mogelijk heeft u zelf al hier over nagedacht en zelfs al muziek in gedachten voor de
plechtigheid of foto's in gedachten die getoond mogen worden tijdens een
Powerpoint presentatie. Beschrijf dan waar u deze bewaard.
U kunt er voor kiezen deze wilsbeschikking / wensenlijst met iemand te bespreken of
het bij uw papieren te bewaren zodat het na uw overlijden geraadpleegd kan worden.
Als het moment nog niet daar is, maar u wilt uw wensen samen met mij in een
voorbespreking vast leggen, kunt u mij altijd benaderen en kunnen we samen het
gesprek aangaan om uw wensen vast te leggen.
polman.nl
Dit kan via e-mail: info@uitvaartestherhuntink.nl
of telefonisch: 06-54707429
Ik ben 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Hartelijke groeten,
Esther Polman
Huntink

Esther Polman
Deze wilsbeschikking bevat de persoonlijke gegevens van:
(Indien gehuwd ook uw geboortenaam invullen).
De heer/mevrouw
Geboortedatum
Geboorteplaats

_________________________________________

Burgerlijke staat

_________________________________________

Naam Partner

_________________________________________

Adres, Postcode, Woonplaats

_________________________________________

Algemene gegevens
Mijn burgerservicenummer is
Ik heb een uitvaartverzekering bij
Polisnummer
Verzekerd bedrag
Ik heb een testament
Zo ja, bij notariskantoor
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

Օ Ja

Օ Nee

Esther Polman
Mijn trouwboekje, polissen en alle overige belangrijke bescheiden bevinden zich:

Mijn bankrekeningnummer(s)
Naam en plaats van de bank

Gemachtigd is/zijn:
Ik ben in het bezit van een donorcodicil

Ja / Nee

Ik ben in het bezit van een pacemaker

Ja / Nee

Bij mijn overlijden dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld:
De heer/mevrouw
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mail
De heer/mevrouw
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mail
Voor de begeleiding van de uitvaart zal op de hoogte moeten worden gesteld:
Uitvaartonderneming
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

Esther Polman
Persoonlijke wensen betreffende de uitvaart.
Ik wens een
Օ Begrafenis op begraafplaats
Օ Begrafenis op een natuurbegraafplaats_____________
Օ Crematie in het crematorium
Օ Beschikking wetenschap

te
te
te

Ik wens een
Օ Eenvoudige kist (kleur eiken)
Օ Massief eiken kist
Օ Witte kist
Օ Anders, namelijk
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Rouwcirculaires verzenden
Օ Ja
Օ Nee
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Overlijdensadvertentie plaatsen
Օ Ja
Օ Nee
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Zo ja, in welke krant
Bloemen worden gewaardeerd
Օ Ja
Օ Nee
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Zo ja, voorkeur kleur bloemen
Bloemist__________________________________________________________

Herinneringskaartje / dankkaartje / bidprentje
Օ Ja
Օ Nee

Esther Polman
Persoonlijke wensen betreffende verzorging en opbaren
Ik wil opgebaard worden:
Օ In het uitvaartcentrum van
Օ Thuis
Օ Ander, namelijk
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Wensen met betrekking tot bedopbaring, kistopbaring, specifieke kistkeuze,
baarplankopbaring, verzorging:
Wassen en kleden door:
Օ Naasten
Օ Uitvaartbegeleider
Օ Uitvaartbegeleider samen met naasten
Օ Ik wil graag thanatopraxie (lichte vorm van balseming) toepassen
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ik wil de volgende kleding aan en sieraden om:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ik wil wel / geen sieraden om
Make up: Ja / Nee
Bril : Ja / Nee

Esther Polman
Persoonlijke wensen met betrekking tot de dag van de uitvaart
De kleur van de rouwauto
Օ Zwart
Օ Lichtgrijs
Օ Wit
Օ Anders, namelijk
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Bij de rouwauto wens ik volgauto’s
Օ Ja
aantal:
Օ Nee
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Օ Aangepaste route langs:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Voorafgaande aan de dag van de uitvaart, de avond / dag ervoor zal er een moment
van afscheid / avondwake mogelijk zijn
Օ Ja
Օ Nee
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Tijdens deze bijeenkomst / avondwake zal er koffie / catering aangeboden worden
Օ Ja
Օ Nee

Esther Polman
Voorafgaande aan de uitvaart zal er een kerkdienst/bijeenkomst worden gehouden
Օ Ja
Օ Nee
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Zo ja, in
Օ De kerk te

Օ

Het uitvaartcentrum

Օ

De aula van het crematorium

Օ

Anders, namelijk

De kerkdienst zal worden geleid door
De bijeenkomst zal worden geleid door

De uitvaart vindt plaats in tegenwoordigheid van:
Օ Alleen naaste familie
Օ Familie en overige belangstellenden
Օ Laat ik aan de nabestaanden over
Tijdens de uitvaartplechtigheid op de begraafplaats/in het crematorium zal er
gelegenheid worden gegeven tot spreken
Օ Ja
Օ Nee
Օ Laat ik aan de nabestaanden over
Zo ja door wie:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tijdens de uitvaartplechtigheid mag er een geluidsopname / video opname gemaakt
worden
Օ Ja
Օ Nee
Foto reportage
Օ Ja
Օ Nee
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Voorafgaande aan de uitvaart / Na de uitvaart zal er gelegenheid gegeven worden
om mijn nabestaanden te condoleren.
Օ Ja
Օ Nee
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Ik wil graag dat het condoleren en afscheid nemen:
Օ Thuis is
Օ In een aula van een uitvaartcentrum, crematorium of begraafplaats is
Օ In een ruimte die belangrijk voor mij is, bv. een restaurant, buurthuis, kantine
etc.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Օ

______________________________________________________________
Elders
______________________________________________________________

Sluiten van de kist:
Օ Met aanwezigheid van nabestaanden , te weten:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Օ

De uitvaartondernemer sluit de kist.

Tijdens de uitvaartplechtigheid op de begraafplaats/in het crematorium zal er muziek
ten gehore worden gebracht.
Օ Ja
Օ Live - muziek
Օ Nee
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Օ Zo ja, de volgende nummers ten gehore brengen
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Tijdens de uitvaartplechtigheid zal er een fotopresentatie zijn. Ja / Nee

Esther Polman
Ik bewaar mijn foto's : __________________________________________________
___________________________________________________________________

Symbolen en rituelen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Teksten en gedichten:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ik wens dat mijn stoffelijk overschot zal worden begraven in een:
Օ Algemeen graf
Օ Nieuw aan te schaffen particulier graf voor 20 of 30 jaar
Օ Bestaand particulier graf op begraafplaats

Օ

Grafnummer
Laat ik aan mijn nabestaanden over

Een gedenksteen (grafmonument) wordt op prijs gesteld.
Օ Ja
Օ Nee
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Tijdens de uitvaartplechtigheid wordt de uitvaartkist gedragen door:
Օ Familieleden / vrienden / buren
Օ Dragers van de uitvaartorganisatie
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
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Aan het einde van de uitvaarplechtigheid wil ik dat mijn naasten:
Bij Cremeren
Օ In de aularuimte afscheid van mij nemen
Օ Mij begeleiden tot en met de ovenruimte
Օ Mij begeleiden tot en met de invoer in de oven (mits dit op dat moment
mogelijk is)
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over.
Ik wens dat mijn stoffelijk overschot zal worden gecremeerd met als asbestemming:
Օ In een asbus in de algemene nis van het crematorium in afwachting van een
nader keuze door nabestaanden
Օ In een urn op de begraafplaats te
Օ Uitstrooien op het terrein van het crematorium
Օ Anders, namelijk
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
Bij Begraven
Tijdens de begrafenis wil ik dat mijn kist of opbaarplank op:
Օ Standaard hoogte boven de grond is
Օ Maaiveld hoogte is, Deze is dan iets gezakt en steekt alleen nog met de
bovenkant uit
Op het moment dat alle gasten weg zijn en mijn naasten definitief afscheid nemen wil
ik dat mijn kist of baarplank op
Օ Standaard hoogte boven de grond is
Օ Maaiveldhoogte is
Օ Volledig in de grond gaat

Na de plechtigheid:
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Na de plechtigheid wens ik dat er een koffietafel wordt aangeboden
Օ Ja
Օ Nee
Օ Laat ik aan mijn nabestaanden over
De koffietafel mag worden gehouden in
Օ Het uitvaartcentrum
Օ Het crematorium
Օ Elders, namelijk
Wensen met betrekking tot consumpties:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Overige wensen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ik wil graag dat mijn wensen:
Օ Precies zo worden uitgevoerd als ik hier aangeef
Օ Duidelijke richtlijnen zijn voor mijn naasten
Օ Ik bied mijn naasten ruimte voor eigen invulling.
Uitgezonderd:___________________________________________________

Opgemaakt en ondertekend te
Datum

Handtekening

