
mijn uitvaartwensen
Een afscheid zoals ú dat wilt

In geval van overlijden bel 043 609 01 60
24 uur per dag bereikbaar

www.smeetsuitvaartverzorging.nl



MIJN UITVAARTWENSEN

Als u overlijdt, krijgen uw nabestaanden 
naast het verdriet ook te maken met allerlei 
praktische vragen. Wilt u bijvoorbeeld 
worden begraven of gecremeerd? Welke 
bloemen zou u het liefst gewild hebben? 
Of heeft u misschien hele speciale wensen 
voor uw uitvaart? 

Voor uw nabestaanden kan het een 
grote steun zijn als zij op de hoogte zijn 
van uw wensen. Hierdoor kunnen ze uw 
uitvaart zo persoonlijk mogelijk maken 
en toch ruimte houden voor hun eigen 
verdriet. Ook voor uzelf is het prettig om 
te weten dat uw wensen bekend zijn en 
gerespecteerd worden.
Dit boekje biedt op een makkelijke en 
toegankelijke manier een overzicht van 
zaken die geregeld moeten worden en 
vragen die nabestaanden (uit uw naam) 
zullen moeten beantwoorden.

We laten u volledig vrij om zelf te bepalen 
wat u al wilt vastleggen. Wilt u enkel uw 
persoonsgegevens, praktische zaken als 

verzekeringsnummers, en voorkeur van 
uitvaartverzorger vastleggen? Dan vult u 
alleen de 1e pagina in.

Hoe verder u door dit boekje bladert, hoe 
meer u invult en hoe meer u vooraf al 
kenbaar maakt wat uw wensen zijn op het 
gebied van uw uitvaart. Bent u nog niet 
helemaal zeker van uw keuze, kunt u dit 
altijd later nog invullen of wijzigen.
Dit boekje is bedoeld als leidraad en 
ondersteuning, geheel vrijblijvend.

Heeft u vragen?
Het kan natuurlijk voorkomen dat u naar 
aanleiding van de vragen in dit boekje wat 
meer informatie nodig heeft of hulp wilt bij 
het invullen van verschillende onderdelen.
Daar helpen we u graag mee. Vragen kost 
niks, dus we komen geheel kosteloos bij 
u langs.

Bent u ergens anders verzekerd? 
Dan leggen we aan de hand van uw 
wensen uit wat dit betekent voor uw 
verzekeringspolis.
U kunt namelijk met elke uitvaartverzekering 
bij ons terecht.



PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voornamen

Achternaam

Straat & huisnummer

Postcode & woonplaats

Telefoon

Email

Geboorteplaats

BSN Nummer

IK WIL GRAAG DAT MIJN UITVAART
GEREGELD WORDT DOOR

Naam

Straat & huisnummer

Postcode & woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

Relatie tot ondergetekende

PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN



BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Ik ben verzekerd ja / nee

Polisnummer(s)

Waar liggen de polissen?

Ik heb een Testament ja / nee 

Notariaat

Ex. Testamentair

VOORBESPREKING

Mijn uitvaart is voorbesproken met een uitvaartverzorger van Smeets uitvaartverzorging 

en wel met:

Naam:

Datum:

MEDISCHE GEGEVENS

Ik ben donor ja / nee

Ik draag een pacemaker ja / nee

Ik ben met radionucliden behandeld ja / nee



MIJN UITVAART

Mijn voorkeur gaat uit naar een afscheid
	in stilte
 in besloten kring
 met belangstellenden
 beslissen mijn nabestaanden

Ik wil graag worden 
 begraven    
 gecremeerd    
 bepalen mijn nabestaanden

De locatie van mijn voorkeur is  

In geval van begraven wil ik 
 een nieuw graf
 bijgezet in een bestaand graf, namelijk Locatie    
   Grafnummer

Laatste verzorging
Ik wil graag verzorgd worden door 
 medewerkers van het uitvaartbedrijf
 naasten
 geen voorkeur

Ik wil graag dat mijn make-up nog verzorgd wordt ja / nee

Ik wil worden opgebaard     ja / nee / bepalen mijn nabestaanden
 in het rouwcentrum   
 thuis   

De kleding die ik graag aan wil is 

Mijn voorkeur voor een kist is         
 eenvoudig    	modern    	klassiek    	milieubewust
 ik heb al een kist uitgezocht, namelijk

Religieuze uiting op de kist
 ja, namelijk
 nee

ROUWDRUKWERK

Rouwkaarten ja / nee / bepalen mijn nabestaanden

Type  	Modern 	Klassiek 	Religieus 	Lokaal 
  	al uitgezocht, namelijk

Overlijdensadvertentie ja / nee
  Dagblad & editie

Gedachtenisprentje ja / nee
  	hetzelfde als de rouwkaart           
  	met foto

Ik wil graag dat de volgende foto van mij op het gedachtenisprentje staat



DAG VAN DE UITVAART

Ik wil mijn afscheidsbijeenkomst graag in 
 ceremonieruimte Uitvaartcentrum Smeets 
 kerk 
 crematorium    
 ergens anders

Locatie

Als spreker kies ik voor    
 geestelijke   
 humanist    
 uitvaartverzorger     
 anders, namelijk

Ik wens mijn uitvaart in de sfeer
 ingetogen 
 klassiek 
 niet te zwaar 
 limburgse bourgondelijkheid

Gelegenheid tot condoleren ja / nee
   	schriftelijk      
   	online    
Bloemen voor mijn uitvaart
Mijn lievelingsbloemen zijn

 ik heb al bloemen uitgezocht, namelijk
 ik wil geen bloemen
 ik wil geen bloemen maar een donatie aan een goed doel, namelijk

Ik wil graag muziek op mijn uitvaart ja / nee

Mijn voorkeur gaat uit naar Live muziek voorgedragen door
Deze muzieknummers wil ik dat gespeeld worden 

Deze muzieknummers wil ik dat gespeeld worden

Na afloop van de uitvaart wordt een koffietafel aangeboden  ja / nee
Bij

Invulling catering en / of speciale wensen

NA DE UITVAART

Ik wil graag dat er een zesweken-dienst wordt gehouden  ja / nee

Ik word begraven en 
 ik wil graag een gedenkteken
 ik wil graag grafbeplanting
 ik laat de keuze aan mijn nabestaanden

Speciale wensen voor grafbekleding

Ik word gecremeerd en als asbestemming wil ik 
 as laten bijzetten
 as laten verstrooid
 bepalen mijn nabestaanden

Speciale wensen voor bijzetting

Speciale wensen voor verstrooiing



DIGITALE ACCOUNTS

Ik heb onderstaande digitale accounts en wil dat het volgende ermee gedaan wordt
   
   Afsluiten Laten bestaan

Facebook  	  

Instagram  	 

Twitter  	 

Linkedin  	 

Snapchat  	 

Pinterest  	 

Google+  	 

 Email, namelijk

 Anders

Mijn inloggegevens zijn bekend bij

Naam

Telefoonnummer

AANVULLENDE WENSEN



ADRESSENLIJST

Naam

Adres

Telefoonnummer

Naam

Adres

Telefoonnummer

Naam

Adres

Telefoonnummer

Naam

Adres

Telefoonnummer

Naam

Adres

Telefoonnummer

Naam

Adres

Telefoonnummer

Naam

Adres

Telefoonnummer

Naam

Adres

Telefoonnummer

www.smeetsuitvaartverzorging.nl
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