Uitvaartwensen
Personalia
Achternaam

m/v

Voornamen (voluit)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Geboortedatum en -plaats
Naam vader
Naam moeder
Burgerlijke staat
ongehuwd
gehuwd met
partner van
weduwe/weduwnaar van
gescheiden van

Contactpersoon (voor alleenstaanden)
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mailadres

Altiora Uitvaartzorg Postadres: Postbus 112 3850 AC Ermelo Telefoon (0341) 26 44 86 info@altiora.nl www.altiora.nl
Afscheidshuis Altiora Horsterweg 39 Ermelo

Uitvaartwensen
Praktische gegevens
Huisarts
Woonplaats
Donorregistratie

ja

nee

Testament

ja

nee

ja

nee

Notaris
Woonplaats
Uitvaartverzekering
Verzekeringsmaatsschappij

Polisnummer

Verzekeringsmaatsschappij

Polisnummer

Uitvaartwensen
Persoonlijke uitvaartwensen
Wat u onbeantwoord laat, laat u over aan uw naasten

Na mijn overlijden kies ik voor

begrafenis

crematie

Ik wil graag dat de laatste zorg gedaan wordt door
Naam

Telefoon

Altiora Uitvaartzorg
Kledingwensen:
Overige wensen

sieraden

ja

nee

bril

ja

nee

make-up

ja

nee

anders, namelijk

Mag u gezien worden na overlijden?
ja

Opbaring in

nee

in besloten kring

alleen op de dag van de uitvaart

een foto bij het afscheid

Afscheidshuis Altiora

mijn woning/kamer

opbaring bij één van mijn naasten
Uitvaartkist of wade
Uitvaartkist

houtsoort

kleur

bekleding

bijzondere wensen:

Wilt u eigen bekleding gebruiken (deken, laken, overtrek, etc.)?

ja

nee

Zo ja:
In wade, op een baarplank (indien mogelijk)
De opbaarplank en wade worden geleverd door Altiora Uitvaartzorg.
Het is ook mogelijk zelf een wade te maken (minimaal 3 x 3 meter).
Neemt u gerust contact op met Altiora Uitvaartzorg voor meer informatie.

Uitvaartwensen
Bloemen

ja

nee

Eventueel voorkeur voor bloemen en kleur:

Rouwkaart verzenden

ja

nee

na de uitvaart

(denkt u aan een actuele adressenlijst?)
Type rouwkaart

sobere kaart (met bijvoorbeeld een grijs randje)
themakaart:
(bijvoorbeeld strand, water, bomen, bloemen, scheepje)
persoonlijke kaart:
(een foto of persoonlijk afbeelding bijvoegen, of vindplaats omschrijven)
Persoonlijke tekst voor de rouwkaart:
(bijbeltekst, gedicht, motto, levensvisie, lijfspreuk)

(grotere tekst graag op apart vel bijvoegen)
Bijzondere mogelijkheden:
mijn naam in eigen handschrift op de kaart (geschreven op apart vel bijvoegen)
een tekst in mijn eigen handschrift op de kaart (tekst op apart vel bijvoegen)

Rouwadvertentie(s)

ja

nee

plaatselijke weekkrant, nl.:
regionaal dagblad, nl.:
landelijk dagblad, nl.:

Uitvaartwensen
Herinneringskaartje

uitdelen op dag van de uitvaart

nee

Wensen m.b.t. het herinneringskaartje:
passend bij rouwkaart

met (portret)foto, te weten:

eigen met de hand geschreven tekst (tekst op apart vel bijvoegen)

het herinneringskaartje is gelijktijdig een bedankkaartje
Rouwdankbetuiging versturen

ja, na ca. 6 weken

Bedankadvertentie

ja

nee

nee

plaatselijke weekkrant, nl.:
regionaal dagblad, nl.:
landelijk dagblad, nl.:

Rouwvervoer

rouwwagen:

zwart

grijs

wit

uitvaartbus (beperkt aantal plaatsen)
fiets
motor/zijspan
anders, namelijk:

Uitvaartlocatie

aula van de begraafplaats/ het crematorium
kerk, nl.:
andere locatie, nl.:

Aanwezigheid

de gehele uitvaart is voor iedereen
de gehele uitvaart is in besloten kring (namenlijst bijvoegen)
de graflegging/de slotceremonie in het crematorium is in besloten kring

Begeleiding uitvaart door

Predikant / pastor / voorganger, naam:
Altiora Uitvaartzorg
Humanistische uitvaartbegeleiding
anders:

Uitvaartwensen
Sprekers tijdens de afscheidplechtigheid:
Muziek

ja

nee

alleen naasten

organist
andere muzikale bijdrage:
CD muziek, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.

Condoleren

op een avond voorafgaand aan de uitvaart
voor aanvang van de uitvaartplechtigheid
na afloop van de uitvaartplechtigheid
uitsluitend schriftelijk condoleren

Informeel samenzijn na de uitvaart

ja

nee

met alle aanwezigen

Locatie informeel samenzijn

in besloten kring

koffiekamer rouwcentrum
kerkgebouw:
restaurant:
anders, namelijk:

Persoonlijke wensen t.a.v. consumpties:

Aandachtspunten

Vindplaats adressenlijst:
Vindplaats trouwboekje (indien van toepassing):

anders, nl.:

Uitvaartwensen
Begrafenis
Begraafplaats

Algemeen graf
(U wordt samen met een onbekende begraven in een gemeentelijk graf, grafrust: min.10 jaar)

Aanschaf eigen graf, met een grafduur van 20, 30 jaar of onbepaalde tijd
(Laat u informeren door de gemeente of Altiora Uitvaartzorg over de mogelijkheden)

Er is een graf op begraafplaats
te
Dragen van de kist door:

Grafmonument

vaknr.

familie/vrienden (6 personen)

professionele dragers

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ik heb wensen t.a.v. een grafmonument

grafnr.

ja

nee

Omschrijving grafmonument
U kunt een afbeelding/foto van een grafmonument dat u aanspreekt bijvoegen bij dit formulier.

Ik wens dat mijn uitvaart zo wordt vormgegeven,
zoals ik in dit wensenformulier heb aangegeven.
Plaats
Naam

Handtekening

Datum

Uitvaartwensen
Crematie
Crematoria

Crematorium Kranenburg te Zwolle

Crematorium Amersfoort te Leusden

Crematorium Ölandhorst te Lelystad

Crematorium Heidehof te Ugchelen

ander crematorium, namelijk

Mijn as wordt:

verstrooid

In aanwezigheid van naasten?

ja

nee

bewaard

Asverstrooiing

op het strooiveld van het crematorium

op zee vanaf een boot

over zee vanuit een vliegtuig

anders, namelijk:

(bijvoorbeeld strand, bos, heide, etc..)
mijn naasten mogen zelf iets van mijn as een bestemming geven (bijv. een assieraad)

Asbewaring

in/op het familiegraf op begraafplaats
te

vaknr.

bij het crematorium

bij naasten thuis

anders, namelijk:

Wensen t.a.v. een urn:

Ik wens dat mijn uitvaart zo wordt vormgegeven,
zoals ik in dit wensenformulier heb aangegeven.
Plaats
Naam

Handtekening

grafnr.

Datum

