Persoonlijke wensen
voor mijn uitvaart

Kantoor
Groot Hertoginnelaan 227
2517 ET ’s-Gravenhage
T 070 3451676
E firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl
B NL33 INGB 0000 0357 04

Rouwcentra
Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1
Waldeck, Oude Haagweg 28
Nootdorp, Veenweg 14
Info: www.kerkhof-uitvaartzorg.nl
KvK 27031069

Inleiding
Afscheid nemen op een goede manier; een uitvaart die past bij uw persoonlijkheid, uw leefwijze,
uw levensbeschouwing en omstandigheden; een uitvaart die ruimte geeft aan de gevoelens en
uitingen van nabestaanden. Het zijn alle factoren die van belang zijn bij de uitvoering van een
uitvaart en een stap zijn in de verwerking van het verlies door nabestaanden.
Door uw wensen en voorkeuren voor uw uitvaart in te vullen op het formulier dat u nu voor u
hebt, wordt het mogelijk een uitvaart uit te voeren die bij u past. Voor uw n abestaanden is het
een geruststellende gedachte de uitvaart te laten verlopen zoals u dat gewild zou hebben.
Zij zullen u er in herkennen en met een goed gevoel daarop kunnen terugkijken en voorkomt bij
hen de vraag: „hoe zou hij of zij het hebben gewild?”
U kunt het formulier zelf invullen. Maar omdat uitvaartverzorging vele facetten k ent en het een
voor u niet alledaagse aangelegenheid is, kunnen wij het ons goed voorstellen dat u daarbij
vragen hebt. Te allen tijde zijn wij bereid u daarbij van dienst te zijn. Het is ons vak en wij zijn
er uiteindelijk ook voor. Wij beantwoorden uw vragen en geven u informatie en advies. Het
gesprek dat over het algemeen ongeveer een uur duurt, bieden wij u kosteloos aan.
Het ingevulde formulier bewaart u bij uw belangrijke privé-administratie en het is raadzaam
dat u een of meerdere van uw meest naasten ervan in kennis stelt. Zij weten dan na uw
overlijden, waar zij de aanwijzingen voor uw uitvaart kunnen vinden en wie zij direct op de
hoogte dienen te stellen. Het zijn ook degenen die na uw overlijden de verdere afspraken m.b.t.
uw uitvaart met ons doorneemt.
Een afschrift van het wensenformulier kunt u kosteloos bij ons in het vertrouwelijk archief laten
bewaren, zodat ook wij direct na uw overlijden een begin kunnen maken voor de uiteindelijke
uitvoering van de uitvaart volgens uw wens.
Aan de hand van het ingevulde formulier kunnen wij op uw verzoek een geheel vrijblijvende,
gespecificeerde kostenbegroting voor u opstellen.
Belt of mailt u ons gerust voor een afspraak.

Tel. 070 3451676
Email: firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl
www.kerkhof-uitvaartzorg.nl

Persoonlijke gegevens
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Gehuwd met
Samenwonend met
Eerder gehuwd met
Weduwe/weduwnaar van
Gescheiden van
Nationaliteit
Geloof / Levensbeschouwing
Donorcodicil aanwezig
O ja

Geboorteplaats

BSN (vh sofinummer)
O nee O zie kopie bijlage

Wat te doen na een overlijden?
De (huis)arts waarschuwen. Naam huisarts:
Praktijk te:
Telefoonnummer:

Hij/zij komt spoedig om het overlijden officieel vast te stellen. De arts geeft de ‘verklaring van
overlijden’ af t.b.v. de aangifte bij de Burgerlijke Stand. Uiteraard dienen ook degenen die uw
directe naasten zijn te worden gewaarschuwd om wat u in dit formulier hebt opgetekend mede
vorm te geven. Degenen die de afspraken m.b.t. mijn uitvaart dienen door te spreken zijn:

2.

3.

Naam:
Relatie:
Adres:
Postcode
Naam:
Relatie:
Adres:
Postcode
Naam:
Relatie:
Adres:
Postcode

Tel.:

Mobiel:
Email:

Plaats
Tel.:

Mobiel:
Email:

Plaats
Tel.:

Mobiel:
Email:

Plaats

Om alles voor de uitvaart in gang te zetten
dient te worden gebeld uitvaartzorg:

Tel.: 070 3451676

Bij mijn uitvaart kies ik voor :
O een begrafenis
O een crematie
O dit is mijn uitdrukkelijke wens
O dit is mijn voorkeur, maar als mijn nabestaanden anders willen, heb ik daar vrede mee.
O dat laat ik geheel aan mijn nabestaanden over
O het ter beschikking stellen van mijn lichaam aan de medische wetenschap

(papieren bijvoegen) U dient ook een keuze te maken voor begraven of cremeren. Het kan
namelijk zijn dat op het moment van overlijden de medische wetenschap uw lichaam niet
wenst aan te nemen als zij zijn voorzien.

©

©

1.

Laatste verzorging
Ik wil dat na mijn overlijden mijn lichaam wordt verzorgd door:
O verzorger(s) van Firma Kerkhof
O familie met assistentie van een verzorger van Firma Kerkhof
O verzorgers van de thuiszorg (als u door hen al werd verzorgd)
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over / handelen naar omstandigheden
O door mensen van de geloofsgemeenschap waartoe ik behoor
O anders, n.l.:

Kleding
O voorkeur:
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
Aanwijzing voor bijvoorbeeld mijn haar, make-up:
Overige wensen voor bijvoorbeeld bril, sieraden, rozenkrans:
Als er sieraden worden omgedaan:
O ik stel het op prijs als deze met mij meegaan en bij het sluiten van de kist niet worden afgedaan
O de beslissing over of de sieraden worden afgedaan bij het sluiten van de kist, laat ik over
aan mijn nabestaanden.

Opbaring
Ik wil opgebaard worden
O thuis
O op bed O in de kist O in de volgende kamer:
O in een uitvaartcentrum
O Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1, ‘s-Gravenhage
O Waldeck, Oude Haagweg 28, ’s-Gravenhage-Loosduinen
O Nootdorp, Veenweg 14, Nootdorp
O ander uitvaartcentrum nl.:
adres:
O op de plaats van overlijden (indien mogelijk)
O handelen naar omstandigheden
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
O anders:

Afscheid - Rouwbezoek
O ik wil graag dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld afscheid van mij te nemen
O alleen degenen die gevraagd worden, mogen afscheid nemen
Kist of wade blijven dan open, zolang dat mogelijk is
O ik vind het goed dat er een rouwbezoek plaatsvindt, maar ik wil dan dat de kist of wade
gesloten is (een foto bij de kist is dan een optie)
O ik wil niet dat er een rouwbezoek plaatsvindt
O de beslissing over of er een rouwbezoek plaatsvindt en het afscheid nemen, laat ik aan mijn
nabestaanden over
O anders:
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O Ik wens een uitvaart volgens mijn geloof / levensbeschouwing
Geloof / Levensbeschouwing:
Voorganger:
Tel.nr.:
Mobiel:
Ik wil dat de dienst gebeurd met medewerking van:
Organist:
Koor:
Contactpersoon:
Overige ambtsdragers:

indien beschikbaar

Tel:

Ik wil graag dat de afscheidsdienst wordt gehouden:
O in de kerk:
adres:
O in de aula waar de uitvaart plaatsvindt
O andere plaats:
adres:
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
Inhoudelijke wensen m.b.t. de dienst zijn O ik heb al een opzet voor de liturgie gemaakt, zie bijlage
Liederen
Lezing(en)
Gedicht(en)
Orgelspel
Muziek
Spreker(s):
1.
2.
3.
4.
O dit is/zijn degene(n) die gaat/gaan spreken, verder geen anderen
O eventuele andere sprekers laat ik aan mijn nabestaanden over
O geen sprekers
O wel O niet O geen voorkeur
O wel O niet O geen voorkeur
O wel O niet O geen voorkeur
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O Vormgeving
Kaarsen bij de kist
Foto bij register
Foto op de kist
Overige wensen

O zie bijlage
Een mooie, goede aanduiding voor de dienst vind ik:
O Dienst van Woord en Gebed
O Eucharistieviering
O Gedachtenisdienst
O H. Mis van Requiem
O Rouwdienst
O Woord en Communiedienst
O Afscheidsdienst
O Woord en Gebedsdienst
O Dankdienst voor het leven van ...
O In een dienst staan wij stil bij het leven van ...
O Dienst voorafgaande aan de begrafenis c.q. crematie
O anders:

De kerk in- en uitdragen: zie onderdeel dragers

O Ik wens een uitvaart volgens mijn leefwijze / leefstijl
O Ik wil dat er een samenkomst / afscheidbijeenkomst bij mijn uitvaart wordt gehouden
O Ik wil geen samenkomst / afscheidsbijeenkomst bij mijn uitvaart
De afscheidsbijeenkomst dient te worden geleid door:
O familie
O vrienden
zie sprekers
O de uitvaartverzorger
O funerair spreker O een humanistisch uitvaartbegeleider/-spreker
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
O anders:
Inhoud afscheidsplechtigheid
Muziekstukken:
1.
2.
3.
4.
5.
O ik heb een draaiboekje gemaakt voor het verloop, zie bijlage
O geen muziek
Spreker(s):
1
2
3
4
O dit is/zijn degene(n) die gaat/gaan spreken, verder geen anderen
O eventuele andere sprekers laat ik aan mijn nabestaanden over
O geen sprekers
Diapresentatie
O laat ik aan mijn nabestaanden over
O geen diapresentatie
O staat klaar en is te vinden onder
bestandsnaam:
degene die het kan vinden is:
Andere rituelen:
1.
2.
3.
4.
O geen rituelen

O
O
O
O
O

CD
CD
CD
CD
CD

O
O
O
O
O

Live
Live
Live
Live
Live
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Begrafenis
Ik wil begraven worden op begraafplaats
adres
plaats
O Nieuw graf / eigen graf * (over het algemeen voor 20 of 30 jaar, met recht op verlenging)
O Bestaand graf: Categorie:
vak/regel
nummer
Op naam van:
O Algemeen graf * (veelal maximaal 10 jaar en hierin komen ook overledenen van andere

families. Er kan later niet nog een familielid van u in dit graf bij u worden begraven)
Ik wil dat de kist
O helemaal daalt O met touwen O mechanisch
O een stukje daalt, niet helemaal
O blijft staan en niet daalt
O de beslissing over het dalen is iets voor mijn nabestaanden en laat ik graag aan hen over
Mijn overige wensen voor de begrafenis zijn:

* Voor uitleg eigen graf en algemeen graf zie onze website of bel ons
www.kerkhof-uitvaartzorg.nl of 070 3451676

Grafmonument
bij begrafenis en bij crematie bij bijzetting van een asurn in een graf
O er is een bestaand grafmonument
O destijds geleverd door
dat na mijn uitvaart O gehandhaafd kan blijven O vervangen dient te worden
O de beslissing over handhaving of vervanging laat ik aan mijn nabestaanden over
O grafmonument bestellen bij
O grafmonument is besteld bij steenhouwer:
O zie bijlage uitgewerkte opdracht
O voorkeuren materiaal:
O de op te nemen / toe te voegen tekst luidt:
O zie bijlage
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O beslissingen over een grafmonument laat ik over aan mijn nabestaanden

Dragers
O ik wil dat Firma Kerkhof zorgt voor professionele dragers
graag gekleed in het O zwart O grijs
O als zij dat kunnen zou ik het fijn vinden dat familie / vrienden dragen
O het liefst door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

voor het dragen zijn er bij voorkeur 6 personen nodig
er kunnen ook meerdere momenten zijn waarop gedragen wordt; kerk in en uit en op de
begraafplaats of in het crematorium
O de beslissing over dragen laat ik aan mijn nabestaanden over

Crematie
Ik wil gecremeerd worden in crematorium
adres
plaats
O de keuze van het crematorium laat ik aan mijn nabestaanden over
O als mijn nabestaanden dat willen, mogen zij mij tot het laatste toe begeleiden en meegaan
naar de ovenruimte en aanwezig zijn bij het inbrengen van de kist in de oven
O Mijn overige wensen voor de crematie zijn:

Asbestemming
Bijzetting
O in O op
O urnengraf O urnennis
bij crematorium
O urnengraf O familiegraf
op de begraafplaats
Het coördinaat van dit graf / deze nis is
en staat op naam van:
O Ik wil een sierurn waar de as in zal worden bewaard
O op hierboven aangegeven plaats
O thuis bij
adres
De uitvoering van de sierurn is:
O zie bijlage
Verstrooiing
O op het verstrooiveld van O crematorium O begraafplaats
O op zee
O per schip
O per vliegtuig
O boven land
O per vliegtuig
O per ballonvaart
O met de as gevulde ballonnen op grote hoogte speciaal voor dit doeleinde ontworpen
O een dierbare plaats nl.:

u of uw nabestaanden dienen wel toestemming te hebben van de eigenaar van die plaats
O mijn as ter beschikking stellen aan mijn nabestaanden
zij weten wat ik wil en zullen die bestemming uitvoeren
O een deel van mijn as mag beschikbaar zijn voor in een sierraad, sierurntje of iets dergelijks
en ter beschikking gesteld moeten worden aan mijn nabestaanden.
O anders nl.
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Gelegenheid tot condoleren en ontmoeting
Mijn voorkeur voor de plaats waar er na afloop gelegenheid is tot condoleren en ontmoeting is
O in de ontvangkamer van de begraafplaats / het crematorium
O op een andere locatie namelijk:
adres:
O dat laat ik graag aan mijn nabestaanden over

Consumpties
O tijdens de ontvangst(en) dienen consumpties te worden aangeboden
O de keuze van het soort consumpties laat ik aan mijn nabestaanden over
O ik zou graag willen dat er bij eventuele bezoeken in de tussenliggende dagen wordt
aangeboden
O ik zou graag willen dat er tijdens de condoleance / ontvangst op de dag van de uitvaart
wordt aangeboden

O ik zou graag willen dat de familie na de uitvaart nog samenkomt op de volgende locatie
O en daar een koffietafel gebruikt
O en daar het volgende gebruikt

O wat zij daar gebruiken laat ik graag aan hen over

Uitvaart voor iedereen of in besloten kring
rouwverwerking van uw nabestaanden. Zij kunnen u als het goed is herkennen in hetgeen
gesproken of gedaan wordt bij uw uitvaart. De uitvaart kan uitdragen wie u was en waar u
bijvoorbeeld voor stond. Dit kan hen goed doen. Zij maken daarmee een begin aan het verder
gaan met het leven zonder u. En als het overlijden geheel plotseling is, kan het soms onwezenlijk
zijn dat u opeens uit het leven van die ander bent. Een uitvaart draagt bij aan verwerking van het
plotselinge verlies.
O
O
O
O

ik wil dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld bij mijn uitvaart aanwezig te zijn
ik wil dat de dienst openbaar is en dat de begrafenis / crematie in besloten kring plaatsvindt
ik wil dat de gehele uitvaart in besloten kring plaatsvindt
degenen van de besloten kring zijn degenen die op de adressenlijst zijn aangegeven met
de aanduiding BK
O de beslissing over wel of geen besloten kring laat ik graag aan mijn nabestaanden over
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N.B. Denkt u niet te licht over de beslissing “in besloten kring”. Een uitvaart is een deel van de

Kist of wade
O de volgende beschreven uitvoering kist heb ik besproken met Firma Kerkhof
O ik heb niet iets besproken, maar mijn wensen zijn:
Materiaal
O spaanplaat met houtfineer
O massief hout
Houtsoort
O populieren
O eiken
O kersen O mahonie
O beuken
O vuren
O grenen
O wortelnoten
Ander materiaal
O rotan
O steigerdelen O pandanus
O anders
O wilgenteen O bananenblad O bamboe
Bekleding in de kist: O strak
O gerimpeld
O ongebleekt katoen
O gebleekt katoen
O wit satijn O champagnekleurig satijn
O gekleurd satijn, kleur:
Lakbehandeling
O ongelakt O transparante gelakt hout zichtbaar blijven
O wit
O bordeaux-rood
O donker blauw
O gespoten in de kleur RALnr.:
Beschilderen - een vuren- of populierenhouten kist is goed te beschilderen
O Ik heb de volgende wens m.b.t. het beschilderen van de kist
O zie bijlage
Afbeeldingen - een kist kan ook met één of meerdere afbeeldingen worden beplakt
O ik zou graag als afbeelding op de kist willen hebben

O zie bijlage

Zoals u ziet is er heel wat mogelijk. Als u specifieke wensen hebt, is het aan te raden dit met
een van de mensen van Firma Kerkhof te bespreken, zodat bij de uitvoering geen misverstanden
kunnen ontstaan. Dit geldt uiteraard ook als u kiest voor een wade.

Wade
O
O
O
O

ik heb een wade laten maken bij Margaret Sabee - De Weef Ster
ik heb een wade laten maken bij
deze wade ligt klaar en is te vinden op/in
de volgende beschreven uitvoering wade voor mijn uitvaart heb ik besproken bij Firma Kerkhof

O ik heb niet iets besproken, maar mijn wensen zijn:
Materiaal
O linnen
O katoen
Uitvoering
O strak
O geplooid
O anders:
O ik zou graag een wade willen - de keuze voor de uitvoering laat ik aan mijn nabestaanden over
Draagbaar

Bij een wade is het noodzakelijk een draagbaar te gebruiken, waarmee het lichaam in het
graf kan dalen of het lichaam de oven kan worden ingebracht.
Bovendien blijft de wade dan zichtbaar, alsmede de contouren van het lichaam.
O mijn wens voor de uitvoering van de draagbaar is:
O Populierenhout
O wilgentenen
O geen specifieke wensen - mijn nabestaanden kunnen hierover beslissen
O anders nl.
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Rouwvervoer
Ik wil graag op de volgende manier vervoerd worden met een:
O rouwauto (Cadillac) in de kleur: O grijs O zwart
O wit O blauw O bordeauxrood
O Citoën DS rouwauto (oldtimer)
O Daimler wit rouwauto (oldtimer)
O Cadillac Fleedwood uit 1968 (oldtimer)
O Een open rouwauto Cadillac (deze is er alleen in de kleur grijs)
O Rouwkoets
aantal paarden
O
O
O
O
O
O

O zwart O wit
O2 O4 O6

O8

Uitvaartbus (met plaats voor de kist en 22 personen en twee rolstoelen)
Uitvaartfiets
Loopkoets
Uitvaartmotor met zijspan
O Uitvaartmotor met aanhanger
Uitvaartcaravan
Rouwboot (alleen in Amsterdam) O Uitvaarttruck

O anders:
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
alle mogelijkheden kunt u op onze website vinden of documentatie worden toegezonden

Volgauto’s
O wel volgauto(’s) bij de Cadillacs kunnen 7 personen plaats nemen; de chauffeur telt daarbij

niet mee. In de rouwauto, daar waar de kist in gaat, mag ook één iemand meerijden
O wel volgkoetsje(s)
O geen volgauto’s / volgkoetsjes
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Berichtgeving van overlijden - rouwkaarten, rouwbrieven e.a.
O Ik wil dat de rouwkaarten z.s.m. na mijn overlijden worden verzonden.
O Ik wil dat de rouwkaarten na de uitvaart worden verzonden
O Het aantal kaarten dat verstuurd dient te worden is circa:
O Er worden geen rouwkaarten verstuurd
Wensen t.a.v. het papier / uitvoering / ontwerp:
O geen specifieke wensen
O uitvoering van de rouwkaart, papier en bedrukking
O ik wil graag een afbeelding van een
O afbeelding: zie bijlage
O lettertype
O kleur
O overigen
O Graag vermelden

O
O
O
O
O

overleden partner(s)
overlijdensdatum overleden partner vermelden? O ja O nee
overledenen in de ondertekening vermelden? O ja O nee
kruisje O met jaartal O in liefdevolle herinnering
huisdier(en)
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Als de uitvaart in besloten kring plaatsvindt, is dit een optie.

O Graag vermelden
O Graag onderscheidingen vermelden nl
O zie bijlage
O indien van toepassing ‘bedanken zorginstelling, dokter etc.’
O verdere aanwijzingen
O tekstvoorstel:
O zie bijlage
O tekst en uitvoering laat ik aan mijn nabestaanden over
O
O
O
O

Dankbetuiging versturen O Graag O dit beslissen mijn nabestaanden
Bidprentje O bij de dienst uitdelen O achteraf versturen
Liturgieën O Programma voor de samenkomst
Uitnodigingen (voor een koffietafel, volgauto’s o.i.d.)
O Plattegronden (routebeschrijving)

Advertenties
O advertentie(s) O ja O nee
Plaatselijk blad(en):
Landelijk blad(en):
O Tekst van rouwkaart overnemen O Toevoeging aan de tekst denk daarbij aan bijv. beroep
Andere tekst, namelijk:
...
O zie bijlage
O de keuze van wel of geen advertentie laat ik aan mijn nabestaanden over

Bloemen
O Ik wil geen bloemen.
O op de kaart vermelden dat ik geen bloemen wil: O ja O nee

Veelal laten de meest naasten (bijvoorbeeld de echtgeno(o)t(e) en/of kinderen dan wel een
bloemstuk opmaken.
O als de meest naasten een bloemstuk op laten maken, heb ik daar geen bezwaar tegen
O ook daar heb ik bezwaar tegen
O in plaats van bloemen collecte voor instelling/organisatie

advies: dit dan op de kaart te vermelden
naam instelling/organistatie
bankreknr.
O een ieder is vrij om een bloemstuk te laten opmaken / te maken
O Ik stel bloemen op prijs, maar geen (soort/kleur):
O mijn voorkeur van soort/kleur:
O Fijn zou zijn als er in de kaart iets komt van: “zij/hij hield van bloemen”
uw suggestievoor deze tekst is:
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O De keuze van wel of geen bloemen laat ik aan mijn nabestaanden over

Uitvaartverzekering / Deposito
O Ik heb een kapitaal uitvaartverzekering:
bij
voor een bedrag van O €
,
O
bij
voor een bedrag van O €
,
O
bij
voor een bedrag van O €
,
O
bij
voor een bedrag van O €
,
O

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

polisnr.
,
polisnr.
,
polisnr.
,
polisnr.
,

O Ik heb een natura uitvaartverzekering:
bij
polisnr.
met een diensten en leveranties pakket als omschreven: zie kopie polisblad hierbij gevoegd
O de polissen bewaar ik in:
O de polissen heb ik in bewaring gegeven bij Firma A. H. Kerkhof & Zn
O bij bank
is een rekening onder nr.
O waarop voldoende geld staat uitsluitend bestemd voor de uitvaart
O waarop in ieder geval voldoende geld staat om de uitvaart te bekostigen

op mijn naam

Deposito - Stichting Uitvaartzorg Kerkhof
O Ik heb bij Stichting Uitvaartzorg Kerkhof beheer derdengelden een bedrag van €
gestort in deposito
O Het depositocertificaat onder nr.
ligt hierbij.

,

O Ik heb een lidmaatschap en een ledentegoed onder nr.
bij

U kunt gekozen hebben voor een testament, waarin uw wensen op financieel gebied zijn
vastgelegd. In geval van voogdij is het ook belangrijk een testament op te laten maken.
Een testament is opgemaakt door de notaris, die het ook bewaart. De inhoud blijft geheim tot
na uw overlijden. Wanneer het testament belangrijke informatie bevat aangaande de
uitvoering van uw uitvaart, is het raadzaam dat stuk tekst bij dit wensenformulier toe te
voegen. Een notaris is ’s avonds en in het weekend niet bereikbaar en na overlij den dienen
toch al zaken geregeld te worden.
O in mijn testament staan aanwijzingen voor de uitvaart, waarvan in de bijlage de tekst
O Ik heb een testament bij notaris:
Naam:
Tel.:
Mobiel:
Adres:
Email:
Postcode
Plaats
O Ik heb geen testament
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Testament

Executeur
De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur
wordt aangewezen in een testament. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het
kan ook een buitenstaander zijn. Vaak wordt voor een executeur gekozen, wanneer er geen
naasten zijn, die geschikt zijn om de erfenis af te handelen. De rechten en de plichten van de
executeur staan in een testament. De rechten: De executeur mag alle bezittingen van de
overledene onder zich nemen. Hij krijgt het beheer over de bezittingen. De plichten: De executeur
moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen.
Voor de verdeling van de goederen van de erfenis aan de erfgenamen, heeft de executeur de
medewerking van de erfgenamen nodig. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de
executeur voor zijn werkzaamheden rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen.
O Ik heb een executeur die de afwikkeling van mijn erfenis regelt.
Naam:
Tel.:
Mobiel:
Adres:
Email:
Postcode
Plaats

Belangrijke instanties
Mijn accountant / boekhoudkantoor / boekhouder is:
Naam:
Tel.:
Mobiel:
Adres:
Email:
Postcode
Plaats
Mijn belastingzaken worden behandeld door:
Naam:
Tel.:
Mobiel:
Adres:
Postcode
Plaats
Mijn verzekeringen worden behandeld door:
Naam:
Tel.:
Mobiel:
Adres:
Postcode
Plaats
Mijn bankrelaties:
1.
2.
3.
4.
Andere belangrijke instanties:

Email:

Email:

bankrek.nr.
bankrek.nr.
bankrek.nr.
bankrek.nr.

©

Bijlagen
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Ja. Met omschrijving: „Denk ook aan: ......” O Adressenlijst
Kopie Trouwboekje O Donorcodicil
Kopie ID/Paspoort
Polissen Uitvaartverzekeringen
Kopie Polissen Uitvaartverzekeringen
Kopie Depositocertificaat Stichting Uitvaartzorg Kerkhof

En verder...
Denkt u bij het samenstellen van de adressenlijst (en het aantal rouwkaarten) ook nog aan
- buren, vrienden en familie van (schoon)kinderen, kaarten voor (achter)kleinkinderen om
te bewaren, ex(en) van ...,
- huisarts, thuiszorg, zorginstellingen
- kerkgenootschap (dominee, pastoor, bezoekouderling, pastor e.a.),
- de vereniging(en) waar u lid van bent,
- zakelijke relaties (boekhoudkantoor, tandarts, garage etc.).
Aanduidingen op de adressenlijst:
U kunt ook op de adressenlijst aantekenen wie bijvoorbeeld in de volgauto’s worden gewenst
mee te rijden (bijv. door een V er achter te zetten) Zo ook, wie u wilt dat er na afloop nog
ergens samenkomen om een lunch of diner te gebruiken. (daarvoor kunt u dan bijv. een L of D
gebruiken) Weest u duidelijk waar u de documenten op bijvoorbeeld uw computer of map
bewaart en ‘ververs’ de adressenlijst, die u hierbij bewaart, wanneer nodig.
Uw toevoegingen op dit document

©

O zie bijlage

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening

N.B. Wanneer u bij de invulling van dit formulier iets mist of waarvan u denkt dat dit voor ons
handig is om te weten, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Wij staan open voor uw suggesties.

