
Wilsbeschikking van : 
gaarne hieronder uw naam en voornaam vermelden 

 
_________________________________________ 

 

 
UW LAATSTE WENS 

IS ONZE ZORG 
 

 

  ’’’’  MMEEMMEENNTTOO  MMOORRII  ’’’’   V.O.F. 

Uitvaartverzorging 
Anno 1880 

Vennoten: Dhr. M.A. Wijling en Mw. J.F. Wijling   
 

BEGRAFENISSEN, CREMATIES, ROUWTRANSPORTEN in binnen en buitenland, 
BLOEMWERK, GRAFMONUMENTEN, ARCHIEF INSCHRIJVINGEN,  DEPOSITOSTORTINGEN 

NATURAPAKKET – EN WINSTDELENDE UITVAART-GELD-VERZEKERINGEN 
 

        Kantoor:  “Waterschapsheuvel”,  LEYWEG 65 , 2545 CE DEN HAAG 
 

Tel. : 070-44.00.333 
 

Web-site: www.mementomori-uitvaartzorg.nl 
E-mail: info@mementomori-uitvaartzorg.nl 

 
Deposito’s via Stichting Derdengelden Memento Mori Uitvaartverzorging 

 

Beschikbare rouwkamers in de regio onder andere : 
 

Rouwcentrum Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1 te Den Haag 
Rouwcentrum Waldeck, Oude Haagweg 28 te Den Haag 

Zorgcentrum Loosduinen, Willem-III-straat 36  Loosduinen 
 

of bij collega’s in uw regio 
 

Aangesloten bij de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen 
 

      Keurmerk uitvaartzorg
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VOORWOORD  

 
Eens komt een moment dat nabestaanden, vrienden of kennissen voor uw uitvaart zorg moeten 
gaan dragen. Misschien heeft u hen van tevoren in kennis kunnen stellen van uw wensen. Maar 
een overlijden kan ook onverwacht komen. Deze wilsbeschikking is in dit geval een belangrijk 
hulpmiddel om hen in staat te stellen uw wensen op dit gebied ten uitvoer te brengen.  
 
Een wilsbeschikking dient eigenhandig door iemand geschreven te zijn, met plaatsnaam, datum 
en ondertekening om deze rechtsgeldig te maken ( art. 19 WLB). Er kan van een rechtsgeldige 
wilsbeschikking worden afgeweken als deze praktisch niet uitvoerbaar is. In de praktijk blijkt dat 
men het prettiger en eenvoudiger vindt om vragen te beantwoorden. Daarom hebben wij de 
wilsbeschikking als zodanig voor u opgesteld. Indien u 100% zeker wilt zijn dat uw wensen tot op 
de letter worden uitgevoerd dan is het beter dat u dit per testament vastlegt en natuurlijk uw 
nabestaanden hiervan in kennis stelt. Voor een handgeschreven wilsbeschikking hebben wij op 
bladzijde 16 en 17 een voorbeeld voor u opgesteld en op bladzijde 18 en 19 ruimte gemaakt om 
uw handgeschreven wensen kenbaar te maken. U moet deze dan natuurlijk wel uitprinten. 
 
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen wij uw Wilsbeschikking vertrouwelijk 
behandelen. Alleen u geeft aan van wie wij vragen mogen beantwoorden of informatie mogen 
verstrekken m.b.t. uw uitvaart.   
 
De ingevulde wilsbeschikking kunt u aan ons toezenden hetzij per post of per E-mail. Wij maken 
dan een kopie voor ons archief. Op het moment dat wij in kennis gesteld worden van het 
overlijden,  zullen wij voor nadere uitvoer van uw wensen zorg dragen. Voor het melden van een 
overlijden kan dag en nacht contact met ons worden opgenomen onder telefoonnummer:  
070 - 44 00 333. Van eventuele wijzigingen die u wilt aanbrengen in uw wilsbeschikking worden 
wij natuurlijk graag op de hoogte gehouden. 
 
Op onze website www.mementomori-uitvaartzorg.nl proberen wij u zoveel mogelijk te infor-
meren over alles wat er bij een uitvaart komt kijken. 
 
Mocht u na of tijdens het invullen vragen hebben dan vernemen wij deze gaarne van u. 
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INHOUDSOPGAVE 
 

 Persoonlijke gegevens op bladzijde 4 en 5 
Hier kunt u uw persoonlijke gegevens invullen. Deze zijn o.a. van belang voor de 
aangifte bij de Burgerlijke Stand in de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden 
Tevens kunt u aangeven waar belangrijke documenten zijn opgeborgen. 
 

 Belangrijke personen of instellingen op bladzijde 6 
 Begraven of cremeren op bladzijde 7 en 8  
 Opbaring en gelegenheid tot afscheid nemen op bladzijde 9  
 Kennisgeving van het overlijden bladzijde en gebruik van rouw of volgauto’s op  
      bladzijde 10 
 Nadere bepalingen van de uitvaart en samenkomst op bladzijde 11 
 De auladienst op bladzijde 12 
 Na de plechtigheid op bladzijde 13 
 Persoonlijke notities op bladzijde 14 
 Voorbeeld handgeschreven wilsbeschikking op bladzijde 15 en 16 
 Mogelijkheid om de wilsbeschikking handmatig te schrijven op bladzijde  17 en 

18 
 Adressenlijst voor rouwkaarten op bladzijde 19 en 20 

 
Nabestaanden moeten vaak uit meerdere adressenboekjes gegevens halen om de 
rouwcirculaires te verzenden. Het is daarom altijd gemakkelijk als het adressenbestand 
op peil is. 
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1 MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
 

Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Voornamen: _________________________________________________________________ 
 
Adres: ______________________________________________________________________ 
 
Postcode en Woonplaats: _______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ________________________ Email-adres : _________________________ 
 
Geboortedatum:_________________ Geboorteplaats: ________________________________ 
 
Geloofsovertuiging: ___________________________________________________________ 
 
 alleenstaand   samenwonend   gehuwd  geregistreerd partner 
 gehuwd geweest met    weduwe  van   weduwnaar van: 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Voornamen: _________________________________________________________________ 
 
Datum  huwelijk: ________________________ en plaats: _____________________________ 
 
Gegevens van mijn ouders: 
 
Vader:  naam: _______________________________________________________________ 
 
voornamen: _________________________________________________________________ 
 
Moeder:  naam: ______________________________________________________________ 
 
voornamen: _________________________________________________________________ 
 
Adres: ______________________________________________________________________ 
 
Postcode en Woonplaats: _______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: _____________________________________________________________ 
 
Als executeur-testamentair heb ik aangewezen: _______________________________________ 
 
Plaats: _______________________________ en datum: ______________________________ 
 
 
Ondertekening: _________________________________________ uw paraaf_____________ 
 
Deze wilsbeschikking bestaat uit 20 bladzijden incl. voorblad en voorwoord en ik wens dat mijn 
uitvaart  door Memento Mori Uitvaartverzorging / Wijling  v.o.f.  wordt verzorgd. 
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Ik heb mijn wilsbeschikking besproken met: ________________________________________ 
 Zie tevens de volgende pagina “ Belangrijke personen ” en  
 
 WEL   NIET in het bijzijn van een medewerker van ’’ MEMENTO MORI ” 
 
Naam medewerker: ___________________________________________________________  
 
Een kopie van mijn wilsbeschikking  heb ik  wel  niet naar ’’ MEMENTO MORI ” 
verzonden 
 
Mijn trouwboekje en andere  belangrijke papieren bevinden zich: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ik heb een testament opgemaakt:  ja, bij notariskantoor      nee      
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ik heb een donorcodicil:     ja        nee 
 

Ik heb een euthanasieverklaring:  ja        nee  
 
Ik stel mijn lichaam tot de wetenschap en bij ingeschreven bij: ___________________________ 
  
Mijn rekeningnummer is: _______________________________________________________ 
 
Naam bank: _________________________________________________________________ 
 
waarop gemachtigd is: _________________________________________________________ 
 
Ik heb een depositorekening:  ja   nee   Bij de ____________________________________ 
 
onder lid/registratienummer: ____________________________________________________ 
 
Ik heb een safeloket bij: ________________________________________________________ 
 
Verzekeringspolissen zijn afgesloten bij:  polisnummers:       Ad. FL. / EURO 
 
______________________________ ___________________ _______________ 
 
______________________________ ___________________ _______________ 
 
______________________________ ___________________ _______________ 
 
______________________________ ___________________ _______________ 
 
______________________________ ___________________ _______________ 
 
______________________________ ___________________ _______________ 
 
______________paraaf ( bij het schriftelijk toezenden )  datum: ____________________



2   BELANGRIJKE PERSONEN OF INSTELLINGEN 
 

 
In geval van mijn overlijden wens ik dat de volgende personen en instellingen 

hiervan direct in kennis worden gesteld. Aan onderstaande personen of instellingen mag ook 
informatie worden verstrekt m.b.t. mijn uitvaart. 

 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Adres: ______________________________________________________________________ 
 
Woonplaats: _________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer(s) ___________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Adres: ______________________________________________________________________ 
 
Woonplaats: _________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer(s) ___________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Adres: ______________________________________________________________________ 
 
Woonplaats: _________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer(s) ___________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________  
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Adres: ______________________________________________________________________ 
 
Woonplaats: _________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer(s) ___________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________paraaf ( bij het schriftelijk toezenden )  datum: ____________________
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3   BEPALING VAN DE UITVAART 
  

   Ik wens dat ik word begraven:         ( ga verder met de volgende kolom ) 
 

   Ik wens dat ik word gecremeerd:      ( ga verder met bladzijde 7  )  
  

  Ik wens ter beschikking te worden gesteld aan de wetenschap 
 

BEGRAFENIS 

Bij een begrafenis kunt u kiezen tussen een algemeen - een eigendom - of  familiegraf. 
In een algemeen -graf  kan één persoon of meerdere vreemden bij elkaar worden begraven. Dit is 
afhankelijk van de gekozen begraafplaats. Na 10, 15 of 20 jaar vindt er een opgraving plaats 
waardoor er weer plaats wordt gemaakt voor een nieuwe uitgifte van de grond. Op een algemeen 
- graf wordt meestal een klein monument geplaatst. Verlenging van de grafperiode is meestal 
niet mogelijk. 
 
Een eigendoms- of familiegraf wordt vaak voor een langere periode 20-, 30 jaar of voor 
onbepaalde tijd gekocht. Hierin kunnen één of meerdere personen, vaak van dezelfde familie, 
worden begraven. Het bijzetten van asbussen is ook toegestaan. Meestal zijn er onderhoudskosten 
verschuldigd aan de begraafplaats voor het schoonhouden van het monument en het algeheel 
onderhoud van de begraafplaats. Bij het overlijden van de rechthebbende moet het graf worden 
overgeschreven op iemand anders zodat er altijd een eigenaar blijft. Laat u goed informeren. 
 
Ik wens te worden begraven in een:  
 Algemeen graf: grafrust 10 jaar  
 Algemeen graf  voor 1 persoon grafrust 10 tot 15 jaar ( alleen mogelijk op de 

begraafplaatsen Nieuw Eykenduynen of Oud Eik en Duinen ).   
  nieuw aan te kopen eigendoms - of familiegraf:   
Bij een nieuw aan te kopen graf moet dit beschikbaar zijn voor ____________  personen. 
 
Ik wens begraven te worden op de begraafplaats: _______________________________  
Er is een bestaand familiegraf of reeds een graf gereserveerd: dit is gelegen op de  
 
begraafplaats: __________________________te: ______________________________ 
 
Vak: _________________Klasse: __________nummer: _________________________ 
 
Het graf staat op naam of moet op naam gesteld worden van ( naam, adres, woonplaats )  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Ik wens een gedenkteken   ja   nee alleen beplanting  ja   nee op het graf. 
 

De tekst op het gedenkteken     wordt bepaald door de familie 
 

  moet luiden: ________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

______________paraaf ( bij het schriftelijk toezenden )  datum: ______________
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4     CREMATIE: 
 
Ik wens een crematie in het crematorium :  
      Ockenburgh ( Loosduinen ) ( heeft een grote- en kleine aula ) 
      Nieuw Eykenduynen ( Kamperfoeliestraat )  
      Eikelenburg ( Rijswijk ) 
      Meerbloemhof  ( Zoetermeer ) 
  
     
  in het crematorium:________________________te: ______________________________ 
 
Ik wens dat mijn as wordt verstrooid. De verstrooiing vindt plaats:  
   in nader overleg met mijn nabestaanden  
   op het verstrooiingsveld van het crematorium 
   op zee per schip of vliegtuig 
   luchtballon 
   anders, namelijk. _____________________________________________________ 
   als familie een as-sieraad wenst heb ik hier wel   geen  bezwaar tegen  

 

De verstrooiing zal plaatsvinden    in aanwezigheid van familie 
       zonder familie 
    
Ik wens dat mijn as zal worden bijgezet : 

 de urnenmuur van het crematorium: _____________________________________ 
  de urnenmuur van de begraafplaats: ______________________________________ 
   in een (nieuw aan te kopen ) urnengraf op de begraafplaats: ___________________ 
   in nader overleg met mijn nabestaanden 

 
  anders:___________________________________________________________________ 
 
Ik wens een gedenkplaatje op het terrein van het crematorium of begraafplaats, met de tekst: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Omtrent enkele punten die nog niet aan de orde zijn geweest heb ik nadere wensen te weten;  

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
______________paraaf ( bij het schriftelijk toezenden )  datum: ____________________
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5     OPBARING 
 
Ik wens opgebaard te worden:   
 

    thuis op bed met een bedkoeling 
 

    thuis in een kist met onderliggende kistkoeling 
 

     in het rouwcentrum: Waldeck,  Oude Haagweg 28 te Den Haag 
 

     in het rouwcentrum:Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1 te Den Haag 
 

    elders :_______________________________________________________ 
 

Laatste verzorging :   medewerkers uitvaartonderneming  
 

     door: _________________________________________________ 
 
Ik wens in de hierna genoemde kleding te worden opgebaard en deze liggen: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

  Ik heb geen kledingvoorkeur, ik laat dit aan de familie over. 
 

Ik heb   wel     geen  voorkeur voor een begrafenis- of crematiekist:  
 

 standaard gefineerde graf- of crematiekist   eikenfineer of  mahonie met vlak deksel  
 Ik wil een andere gefineerde kist nl. uitgevoerd in   Beuken   Kersen  Wit    Zwart 
 Ik wil een massieve graf- of crematiekist uitgevoerd   Eiken Beuken  Kersen  Wit 
 Anders: __________________________________________________________________ 
   
I.v.m mijn geloofsovertuiging wil ik dat de volgende zaken bij of op mijn kist worden geplaatst: 
 
 Kruis met Corpus  kruis met Corpus  kaarsen  Ohm-teken  Wierook  Islamkleed 
 

 Rozenkrans in handen   anders: _____________________________________________ 
 

  Ik geef wel  gelegenheid tot het nemen van afscheid  
     echter alleen voor mijn naaste familie 

  voor een select gezelschap waarvan ik de namen opgeef 
  opbaar, een ieder kan afscheid nemen. 

 

  Ik geef geen gelegenheid tot het nemen van afscheid, de kist moet worden gesloten. 
 
Hieronder kunt u zaken aangeven welke niet in het bovenstaande zijn gevraagd m.b.t. de 
opbaring: 
                ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
______________paraaf ( bij het schriftelijk toezenden )  datum: ____________________
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6   KENISGEVING VAN HET OVERLIJDEN 
 
Ik wens dat mijn uitvaart zal plaatsvinden:  
  
   in de aanwezigheid van  familie, vrienden en belangstellenden 
   in de aanwezigheid van  familie en vrienden 
   in de aanwezigheid van  alleen naaste familie 
   in alle stilte, zonder familie vrienden of kennissen 
 

Verzending van rouwcirculaire:   ja     nee 
 Indien ja, adressenlijst bijgevoegd:  ja     nee 
  
 Bij een uitvaart in stilte wordt de kaart vaak achteraf verstuurd. 
 
 De volgende tekst, gedicht, citaat  en/ of symbool op de kaart wordt gewenst: 
  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ik heb    wel    geen   voorkeur voor een kaart 
 
Mijn voorkeur is: _____________________________________________________________ 
 
Advertenties in krant(en) en/ of dagblad(en):  ja, onderstaand opgave krant    nee 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7     VERVOER 
 
Vervoer van de overledene en genodigden 
 
Ik wens een    zwarte rouwauto   grijze rouwauto    witte rouwauto   paardenkoets 

     uitvaartfiets   uitvaartmotor       anders:____________________ 
Ik wens volgauto’s:  nee   ja       ____________________ 
 
 zwart        grijs     wit     volgkoetsen   anders: _____________________________ 

 
Ik wens dat er ______volgauto(’s)  aanwezig zijn voor  onderstaande personen: 
 
___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
______________paraaf ( bij het schriftelijk toezenden )  datum: ____________________ 
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8    SAMENKOMST / VERTREK 
 
Samenkomst / vertrek  voor de uitvaart vanuit:   mijn woonhuis  uitvaartcentrum  
 
 gebedsruimte  andere gelegenheid: ___________________________________________ 
 
Wilt u met de uitvaartstoet in staatsie langs uw voormalige woonadres rijden?   
 
 Nee   Ja, langs: __________________________________________________________ 
 
 
9 NADERE BEPALINGEN OMTRENT  DE BEGAFENIS OF CREMATIE 
 
Bent u lid bij een kerk, moskee of mandir, zo ja welke : ________________________________ 
 
Ik wens dat mijn uitvaart wordt begeleid door:  
 
 een geestelijke    een persoonlijke relatie    anders: ______________________________ 
 
Naam: __________________________..Adres: _____________________________________ 
 
Postcode en Woonplaats:__________________ Telefoonnummer: ______________________ 

 
Ik wens een  (gebeds)  dienst voorafgaand aan de begrafenis of crematie :    ja      nee 
 
 in de Kerk    Moskee    Tempel   aula van begraafplaats of crematorium  
 
 het rouwcentrum     Anders: ________________________________________________ 
 
Ik wens een liturgie:  ja  nee Indien ja, dient deze verzorgd te worden door: ____________ 
 
Mijn wensen hierbij zijn: ________________________________________________________ 
 
Ik heb  geen bezwaar  wel bezwaar voor bloemen bij de uitvaart:    
  
 Indien geen bezwaar, mijn voorkeur voor bloemen is: ___________________________ 
  
Na de uitvaart worden de bloemen meestal geplaatst op een bloemenveld. Als deze na de uitvaart 
ergens anders heen moeten worden gebracht, bijvoorbeeld naar een (familie)graf of het Indisch 
Monument dan kunt u dit hieronder aangeven: 
___________________________________________________________________________ 

 
Als u wel bezwaar heeft tegen bloemen bij uw uitvaart wilt u dat er dan een gift wordt 
gegeven aan een bepaalde instelling of vereniging met banknummer.  ja    nee 
 

Aan: _______________________________________________________________________ 
 
 
______________paraaf ( bij het schriftelijk toezenden )  datum: ____________________



10 IN DE AULA VAN DE BEGRAAFPLAATS OF HET CREMATORIUM 
 
Ik wens  wel een      geen dienst in de aula van het crematorium of de begraafplaats. 
 
Ik wens gelegenheid voor sprekers:  nee 

      ja, ieder vrij spreken   
      ja, de volgende personen 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ik wens muziek tijdens de uitvaartplechtigheid:  ja  nee    
 indien ja, de volgende muziekstukken:   ik laat de keuze over aan de familie 
 
1: _____________________________ van: ________________________________________ 
 
2: _____________________________ van: ________________________________________ 
 
3: _____________________________ van: ________________________________________ 
 
4: _____________________________ van: ________________________________________ 
 
5: _____________________________ van: ________________________________________ 
 
In de aula kunnen bijvoorbeeld op de kist waxinelichtjes, een foto of kaarsen bij de kist worden 
geplaatst of gebruik worden gemaakt van een beamer.  Wat is uw voorkeur: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bij een aantal crematoria kan na of tijdens de auladienst de kist aan het oog worden onttrokken. 
Wilt u dat de kist 
 blijft staan, dus defileren om de kist heen  
 daalt  
 op een andere manier aan het oog wordt onttrokken door bijvoorbeeld sluiten van gordijnen 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Op de begraafplaats wordt, na de dienst, de overledene naar het graf gedragen. Wilt u dat de 
kist daar op het graf   blijft staan   daalt tot het maaiveld  geheel daalt 
 
Het graf kan “ groen “  worden gemaakt. Rondom wordt het graf met groene takken afgezet 
zodat men niet in het graf kan kijken.  Wilt u dit ?  Ja  Nee 
 
Ik wens dat men afscheid kan nemen bij het graf met: 
 
 strooibloemen  Zand  anders: _____________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
______________paraaf ( bij het schriftelijk toezenden )  datum: ____________________
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11   NA DE (AULA) PLECHTIGHEID 
 
Na de (aula) plechtigheid is het gebruikelijk dat men condoleert in de koffiekamer van het 
crematorium of van de begraafplaats. Hier kan gebruik worden gemaakt van de restauratie.  Het 
meest gebruikelijk is dat koffie met cake wordt geserveerd. Echter de laatste tijd komt het meer 
voor dat men kiest voor luxe broodjes, saucijzen, soep, petit fours, wijn of ander gedistilleerd. 
Niet overal is dit mogelijk, laat u daarom vooraf informeren. 
 
Bij mijn uitvaart wil ik:   geen koffie of koffietafel 

 
  koffie met cake in de ontvangkamer   
 
  een koffietafel met broodjes 
 
  een koffietafel voor de een geselecteerd gezelschap 
       Zie hiervoor de toelichting 
 
  een koffietafel elders voor alle genodigden, zie toelichting 
 
  anders, zie toelichting 

 
Toelichting: _________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
______________paraaf ( bij het schriftelijk toezenden )  datum: ____________________
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12  RUIMTE VOOR PERSOONLIJKE NOTITIES 
 
 
 
U kunt hier bijvoorbeeld  opgeven aan wie u iets wilt schenken of een nadere 
omschrijving van uw geloofsovertuiging. U kunt aangeven wat u beslist wel of juist 
absoluut niet wilt. Dat kan voor de nabestaanden van belang zijn. Zijn er zaken  
nog niet aan de orde gekomen? Omschrijf die dan hieronder… enzovoort. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________paraaf ( bij het schriftelijk toezenden )  datum: ____________________
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13   VOORBEELD WILSBESCHIKKING  ___________ 
 
 
Zie Punt 1  
Naam   : Adrianus Anton Voorbeeld 
Adres   : Voorbeeldige straat 1 
Woonplaats  : 0001 Als Voorbeeld 
Geboren op  : datum te plaats 
 
Zie punt 2   
Na mijn overlijden moet direct in kennis worden gesteld: De uitvaartverzorging en de 
personen opgegeven bij punt 2 van deze wilsbeschikking. ( zie hiervoor bladzijde 5 van 
deze wilsbeschikking) 
 
Zie punt 3 of punt 4 
 
Ik wens te worden: begraven op begraafplaats Westduin te Den Haag. Er moet een 
nieuw familiegraf worden aangekocht voor 3 personen. 
 
Zie punt 5  
 
Ik wens opgebaard te worden: In het rouwcentrum Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1 
te Den Haag. In de kast hangt mijn grijze kostuum met paarse stropdas. Ik wens dat de 
kinderen mij kleden, zijn zij hiertoe niet in staat dan door de medewerker(s) van de 
uitvaartonderneming. Omdat mijn geloofsovertuiging Rooms Katholiek is wil ik een 
rozenkrans in mijn handen. Ik heb geen voorkeur voor een uitvaartkist. Deze kan door 
mijn kinderen worden uitgezocht.  Ik geef toestemming dat de kist open is en een ieder 
mag afscheid nemen. 
 
Zie punt 6 
 
Ik wens dat mijn uitvaart zal plaatsvinden: In aanwezigheid van familie en vrienden. 
Een rouwkaart mag worden verzonden. De tekst laat ik aan de kinderen over. Een 
advertentie mag worden geplaatst in de krant maar dat is niet noodzakelijk. 
 
Zie punt 7 
 
Vervoer van de overledene en genodigden: Ik wens de paardenkoets in wit. Er mogen 
dan grijze volger(s)  achter de koets aanrijden of privé auto’s. 
 
Zie punt 8  
 
Samenkomst / vertrek : vanaf mijn woonhuis 
 
Zie punt 9  
 
Ik wens dat mijn uitvaart wordt begeleid door: Pastoor A. De uitvaartmis moet worden 
gehouden in de R.K. parochiekerk B. Als A niet meer aan de kerk is  verbonden  dan de 
nieuwe voorganger. Ik heb geen bezwaar tegen bloemen bij mijn  uitvaart. 
 
Vervolg wilsbeschikking van: Adrianus Anton Voorbeeld 
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Zie punt 10 
 
Ik wens : Na de kerkdienst een korte vervolgdienst in de aula van de begraafplaats. 
Een ieder is hier vrij om te spreken. Als de pastoor in de gelegenheid is om mee te gaan 
naar de begraafplaats dan wordt daar de dienst door hem afgesloten. 
 
Mijn wensen voor muziek zijn:  Ave Maria, Ave Verum en het Nonnenkoor 
 
Zie punt 11 
 
Na de ( aula ) plechtigheid wens ik: Koffie met een broodje  
 
Zie punt 12 
 
Ruimte voor persoonlijke notities:  Zie punt 12 
 
 
 
Een handgeschreven wilsbeschikking moet met plaats en datum worden 
ondertekenend  
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Wilsbeschikking van: 
 
Zie Punt 1  
Naam   : ___________________________________________________ 
 
Adres   : ___________________________________________________ 
 
Woonplaats  : ___________________________________________________ 
 
Geboren op en te : ___________________________________________________ 
 
Geloofsovertuiging : ___________________________________________________ 
 
Zie punt 2 
Na mijn overlijden moet direct in kennis worden gesteld: 
 
Naam :_______________________________________________________________  
 
Adres :_______________________________________________________________ 
 
Woonplaats: :___________________________________________________________ 
 
Naam :_______________________________________________________________ 
 
Adres :_______________________________________________________________ 
 
Woonplaats: :___________________________________________________________ 
 
Zie punt 3 of punt 4 
Ik wens te worden:_______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________       
 
Zie punt 5  
Ik wens opgebaard te worden:______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________  
 
Zie punt 6 
Ik wens dat mijn uitvaart zal plaatsvinden: ___________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Zie punt 7 
Vervoer van de overledene en genodigden:____________________________________ 
 
______________________________________________________________________  
                  vervolg blad 18 
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Zie punt 8 
Samenkomst / vertrek : ___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Zie punt 9 
Ik wens dat mijn uitvaart wordt begeleid door:_________________________________  
 
______________________________________________________________________ 
 
Zie punt 10 
Met betrekking tot de afscheidsplechtigheid wens ik: ___________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Met betrekking tot de muziek wens ik: _______________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Zie punt 11 
Na de ( aula ) plechtigheid wens ik: _________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Overige zaken die ik belangrijk vind zijn :  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Plaats: ______________________________________ en datum: _________________ 
 
 
Handtekening 
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14   ADRESSENLIJST VOOR ROUWCIRCULAIRES 
______________________________________________________________________ 
 

Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
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Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
 
Naam   : _________________________________________ 
Adres   : _________________________________________ 
Woonplaats : _________________________________________ 
E-mailadres : _________________________________________ 
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