
Laatste Wensen
Mijn





De dood. Het is een onderwerp welke we graag voor ons uitschuiven. Toch 

is het iets wat bij het leven hoort. De dood overkomt ons, we zijn hier niet 

altijd op voorbereid. 

Het is goed om eens na te denken over uw eigen uitvaart. Ondanks dat een 

uitvaart verdrietig is, is het ook een moment om het leven te vieren. Om stil 

te staan bij wat iemand betekend heeft, om herinneringen te delen.

Zelf invulling geven aan uw eigen uitvaart door uw wensen op papier te 

zetten in dit boekje, kan troost bieden en rust geven. Een overlijden is een 

verdrietige gebeurtenis. Door afscheid te nemen met een mooie uitvaart, 

die past bij hoe u in het leven stond, kan dit een dierbare herinnering 

worden voor uw nabestaanden.

Aan de hand van praktische vragen in dit document, geeft u invulling aan 

de laatste dienst over uw leven. Schrijf uw wensen op, bewaar het op een 

vaste plek (bijvoorbeeld bij uw belangrijke papieren) en vertel uw naasten 

waar ze het kunnen vinden. 

Een warme groet,

Natascha van Zeijl

Embrasse Uitvaartzorg

Stil staan



Dit Laatste Wensen boekje is ingevuld door:

Naam:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats: 

BSN-nummer:  

Adres:  

 

 

Burgelijke staat:

 P Ongehuwd

 P Gehuwd met:  

 P Partnerschap met:  

 P Weduwe/weduwnaar van:  

Kinderen:  

  

Levensovertuiging:  

Huisarts:  

Titels/onderscheidingen:  

 

 

Overige belangrijke informatie:  

 

 

 

 

Ik geef toestemming voor orgaantransplantatie      

Ja / Nee

Ik geef toestemming voor obductie/sectie       

Ja / Nee

Hier liggen mijn belangrijke papieren opgeborgen:

 

 

 

Personalia



Ik heb mijn laatste wensen besproken met:

Naam:  

Telefoon:  

Ik wil graag dat de volgende personen worden 
geïnformeerd na mijn overlijden: 

Naam:  

Adres:  

 

Telefoon:  

Naam:  

Adres:  

 

Telefoon:  

Ik wens dat mijn uitvaart verzorgd wordt zoals ik 
beschreven heb in dit document.

Plaats en datum: 

 

 

Handtekening: 

 

 



Mijn bankzaken zijn als volgt geregeld:

Bankrekeningnummer(s):  

   

Gemachtigde van deze rekening(en) is:  

Ik heb mijn verzekeringen onder gebracht bij deze verzekeringsagent:

Naam:  

Telefoonnummer(s):  

Verzekeringen: 

Ik heb een testament gedeponeerd bij deze notaris:

Naam:  

Telefoonnummer(s):  

Financiën

Maatschappij:

 

 

 

 

 

Polisnummer:

 

 

 

 

 



Ik heb social media accounts op deze platforms: Facebook / Instagram / Twitter / LinkedIn /  Anders namelijk: 

 

Ik wil graag dat na mijn overlijden:

 P deze accounts worden verwijderd 

 P de volgers van deze accounts via een melding op de hoogte worden gesteld

 P het account blijft bestaan (met de vermelding ‘ter nagedachtenis van’)

Ik maak op internet gebruik van deze websites: 

(bijv. chatrooms, datingsites, webshops etc.)

Ik heb mijn wensen m.b.t. dit onderwerp besproken met:  

 

Wachtwoorden en andere benodigdheden zijn hier te vinden:

 

Overige specifieke wensen m.b.t. mijn online zaken:  

 

 

 

Digitale informatie en social media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





Opbaring
 
Dit zijn mijn wensen voor de uitvaartkist:

 P Standaard kist

 P Massief houten kist. Voorkeur houtsoort: eiken  /  kersen  /   

 beuken  /  populier  /  naaldhout  /  geen voorkeur

 P Witte kist

 P Andere kleur kist, namelijk:  

 P Een opbaarplank

 P Ik laat dit over aan mijn nabestaanden

Ik wil hier graag opgebaard worden:

 P Thuis

 P In het uitvaartcentrum

 P In de familiekamer

 P Ik laat dit over aan mijn nabestaanden

 P Andere locatie, namelijk:  

Deze kleding wens ik te dragen:  

 

Ik wil dit graag bij me hebben in de kist:  

 

Ik wil graag:

 P Make-up op

 P Bril op   

 P Sieraden om, namelijk:  

 

 P Onderscheidingen opgespeld, namelijk:

  

  

Bezoek tijdens opbaring:

 P Uitsluitend naasten

 P Iedereen die dit wenst

 P Ik laat dit over aan mijn nabestaanden



Aankondiging overlijden
 
Ik wil graag een overlijdensadvertentie in de volgende kranten/bladen:

 

 

Op de rouwkaart wil ik graag een speciale foto of afbeelding, namelijk:

 

 

Dit vind ik een mooie tekst voor op de rouwkaart:

 

 

 

 

 

 

 

 P Ik laat alle beslissingen met betrekking tot de rouwkaart over aan mijn nabestaanden





Uitvaart
 
Ik wil graag dat het volgende met mijn lichaam gebeurd na overlijden:

 P Ik wens begraven te worden op begraafplaats:  

•  in een: Algemeen graf / Familiegraf (evt. bestaand grafnummer:  )

•  dit vind ik een mooie tekst voor op de steen:  

 

•  dit zijn mijn overige wensen m.b.t. het graf:  

 

 

 P Ik wens gecremeerd te worden in crematorium:  

•  dit zijn mijn overige wensen m.b.t. de asbestemming:

 P Columbarium/urnenmuur (locatie):  

 P Bijzetten in familiegraf:  

 P Bij iemand thuis neerzetten, namelijk bij:   

 P Verstrooiing op locatie:   

 P Anders, namelijk:  

 P Ik wens mijzelf ter beschikking te stellen aan de wetenschap*

*Let op, u dient dit zelf te regelen voor uw overlijden. Tevens kan het zo zijn dat uw lichaam na het overlijden niet geaccepteerd wordt, 

bijvoorbeeld door de overlijdensoorzaak of wanneer u in het buitenland komt te overlijden. Kies daarom voor de zekerheid ook nog een andere 

uitvaartmogelijkheid.



Dit zijn mijn wensen m.b.t. de uitvaart / avondwake / condoléance: 
(bijv. kerkelijke plechtigheid, foto’s tijdens de dienst, kaarsjes aansteken, rozen leggen, namen schrijven op de kist e.d.)

 

 

 

 

Dit zijn mijn wensen m.b.t. genodigden tijdens mijn uitvaart:

 P Ik wil dat mijn uitvaart in stilte wordt uitgevoerd

 P Ik wil dat mijn uitvaart in besloten kring wordt uitgevoerd met de volgende personen: 

 

 

 P Ik wil dat er een kennisgeving wordt verzonden aan de personen die vermeld staan op de adressenlijst  

(bijv. achter in dit boekje of lijst op plek met belangrijke documenten)

 P Ik laat dit over aan mijn nabestaanden

Dit heeft mijn voorkeur:

Bloemen (soort / kleur):  

Donatie aan goed doel:  

Kleding genodigden (zwart / eigen keuze):  

Muziek (orgelspel / CD muziek / Live muziek):  

Catering na plechtigheid:  





Speciale wensen
 

Dit wil ik graag na mijn overlijden m.b.t. de uitvaart:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit wil ik graag nog kwijt aan mijn nabestaanden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adressenlijst
 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer(s):  

E-mailadres:  

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer(s):  

E-mailadres:  

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer(s):  

E-mailadres:  

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer(s):  

E-mailadres:  



Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer(s):  

E-mailadres:  

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer(s):  

E-mailadres:  

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer(s):  

E-mailadres:  

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer(s):  

E-mailadres:  



De zee zingt
haar lied

golven dansen
tot ze breken
op het strand

Een zachte wind
bespeelt

de sporen
die ik achterlaat

in het zand



Contact of vragen?

Herckenrathstraat 1

2681 DG Monster

info@embrasseuitvaart.nl

www.embrasseuitvaart.nl

0174 - 25 74 74

Dag en nacht bereikbaar


