STICHTING
UITVAARTVERZORGING
VOOR NIJVERDAL EN OMSTREKEN

Laatste wensen-formulier
van: … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Het Laatste wensen-formulier is alleen rechtsgeldig indien het eigenhandig door u met pen of balpen
wordt ingevuld, door u wordt ondertekend en van een datum voorzien.
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
Naam:
Voornamen (voluit):
Geboren op
te
Burgerlijke staat: ongehuwd * / gescheiden van: / gehuwd met *:
Familiebetrekking: weduwe / weduwnaar / partner / kind * van:
Minderjarige kinderen: aantal (thans):
geboren dd.:
Naam vader:
Woonplaats:
Naam moeder:
Naam huisarts:

Woonplaats:
Godsdienst / levensovertuiging:

Bericht van overlijden onmiddellijk doorgeven aan:
¾
per telefoon: Stichting Uitvaartverzorging voor Nijverdal en Omstreken. tel. (0548) 616631
 naam:
te
 naam:
te
¾
per telegram:
 naam:
straat:
postcode:
plaats
straat:
 naam:
postcode:
plaats
Gebedsdienst / avondwake * in:
uitvaartcentrum /
Uitvaartdienst / uitvaartmis *
ja / nee *
in: Uitvaartcentrum /
kerk
Predikant / Pastor /
* ja / nee *
Condoleren gewenst?
ja / nee *

*

Begrafenis / crematie
Er mag wel/geen * afscheid van mij worden genomen. Indien wel:
 Uitvaartcentrum te Nijverdal. Hierbij heb ik voorkeur voor
sleutelopbaring / gewone opbaring (op afspraak) *
 Thuis

en van daaruit moet mijn begrafenis / crematie plaatsvinden.
Begrafenis: Algemene / R.K. begraafplaats / crematorium te
bijzetten in algemeen / eigen * graf.

Crematie:

Graf:
Bloemen:
Genodigden:

Afscheid fam.:
Grafsteen:

Grafkist:
Rouwbrieven:

Uitnodigingen:
Advertenties:

 urn bijzetten in eigen graf / urnengraf / crematorium te
 crematie as-bestemming: verstrooiïng bij crematorium / elders *
Indien elders, waar en op welke wijze:
Verstrooiïng mag in aanwezigheid / moet zonder bijzijn * van familie.
Klasse I / klasse II *
ja / nee * zo ja, bij voorkeur
 Ik wik een begrafenis / crematie * waarvoor in elk geval alle op de bijgesloten
adreslijsten met een X (kruisje) gemerkte personen worden uitgenodigd.
 Ik wil een begrafenis / crematie * waarbij alleen de naaste familie aanwezig is.
Gelegenheid tot afscheid nemen van de familie? ja / nee *
Zo ja, bij broodmaaltijd in het uitvaartcentrum /
*
 ja / nee * Zo ja, staande / liggende steen / eenheidskruis *
 Er is een bestaande grafsteen op de Alg. / R.K. begraafplaats * te Hellendoorn /
Nijverdal /
*, waarvan de leverancier is geweest:
te
 Tekst samen te stellen door:
 Hierop onderstaande tekst laten aanbrengen:

Ik geef de voorkeur aan:
 standaardkist

Te zenden aan allen die op de bij dit Laatste wensen-formulier gevoegde
adressenlijst(en) staan vermeld, eventueel aangevuld door de familie met
adressendie zij van belang acht.

kader: zwart / grijs / geen *
Zie hierboven onder genodigden.
Overlijdensadvertentie plaatsen in:

Overige wensen: Op de rouwbrief en in de advertentie wil ik graag onderstaand vers, gedicht,
citaat gedrukt hebben:

Sprekers:

 De uitvoering van het drukwerk laat ik over aan hen die dit Laatste wensenformulier uitvoeren.
 Ik wil graag dat er gesproken wordt door:

 Ik wil niet dat er gesproken wordt.
 Ik heb geen testament
 Ik heb een testament dat door de notaris wordt bewaard.
Maatschappij:
Verzekeringspolissen: Nr.
Nr.
Maatschappij:
Nr.
Maatschappij:
Nr.
Maatschappij:
Mijn bank is:
Rekeningnummer(s):
/
/
Andere bankrekeningen:
/
/
Testament:

De beide eerste pagina’s kunt u printen en vervolgens overeenkomstig de aanwijzingen met vulpen of
balpen invullen.

Schrijf de onderstaande schuin gedrukte tekst en hetgeen daarbij nog moet worden ingevuld,
eigenhandig met vulpen of balpen op een afzonderlijk vel papier.
Het Laatste wensen-formulier is niet rechtsgeldig als dit door een ander is geschreven en ook niet
indien het met een schrijfmachine of printer is gebeurd.
Indien u niet of slechts met grote moeite zelf kunt schrijven, ga dan met dit Laatste wensen-formulier
naar een notaris.
Hier volgt de tekst die u volledig zelf op een afzonderlijk vel papier moet overschrijven:

Ik, ondergetekende, (invullen: voornamen voluit; familienaam; geboortedatum; geboorteplaats; adres)
van wie verdere persoonlijke gegevens elders in dit Laatste wensen-formulier zijn vermeld, beschik als
volgt:
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen indien en voor zover die in strijd
zijn met hetgeen ik hierna zal bepalen.
Ik wens dat mijn stoffelijk overschot wordt begraven/gecremeerd (overnemen wat u wenst) te
(plaatsnaam in vullen) en dat bij mijn begrafenis/crematie zal worden gehandeld op de wijze zoals ik
elders in dit Laatste wensen-formulier heb aangegeven of aangekruist.
Tot verzorger van mijn begrafenis/crematie en daarbij zoveel mogelijk de wensen en richtlijnen in acht
te nemen zoals ik in dit Laatste wensen-formulier heb omschreven, benoem ik:
1.

de heer/mevrouw

wonende te
en in geval van diens overlijden vóór of tegelijk met mij
2.

de heer/mevrouw

wonende te
en bij overlijden van hem/haar vóór of tegelijk met mij
3.

de heer/mevrouw

wonende te

Aldus opgemaakt en getekend te (plaatsnaam) op (datum)

Handtekening:

¾

Advies voor het bewaren van dit Laatste wensen-formulier.
Bewaar dit Laatste wensen-formulier bij uw belangrijke papieren. Indien u het niet zelf wilt
bewaren, kunt u het in bewaring geven bij een familielid, vriend(in) of notaris.
Vertel in dat geval aan uw naasten aan wie u het Laatste wensen-formulier hebt gegeven.

¾

U mag niets veranderen in het Laatste wensen-formulier.
Als u het na verloop van tijd wilt wijzigen, dat moet u een nieuw Laatste wensen-formulier
maken.

¾

Verzekeren tegen uitvaartkosten.
Voor de uitvaartkosten kunt u evenwel een voorziening treffen.
Onze stichting werkt in dit verband reeds tientallen jaren samen met AEGON Bank
Uitvaartverzekeringen N.V. Voorheen was dat Axent en vele jaren daarvoor bekend onder de
naam UBO Uitvaartverzekeringen NV. Deze samenwerking geschiedt tot volle tevredenheid,
zowel van partijen als van onze desbetreffende deelnemers.
U kunt zich hierover vrijblijvend laten informeren door een van haar adviseurs ter plaatse.
Adressen of telefoonnummers van deze adviseurs kunnen u desgewenst worden verstrekt
door de uitvaartleiders van onze stichting.

¾

Aantekeningen.
Op een afzonderlijk vel papier kunt u desgewenst ook aangeven:
A:
•
•
•
•

belangrijke financiële informatie, zoals
bezit aan onroerende zaken:
hypothecaire lening(en) van:
effecten, spaarbrieven, enz. in depot bij:
verdere belangrijke gegevens:

B:
•
•
•

zaken die voor uw nabestaanden van belang zijn om te weten.
bijvoorbeeld, van welke verenigingen u lid bent
welke donaties u hebt lopen
enz.

Let wel:
U kunt geen beschikking maken over onroerende zaken, effecten, bank- of girotegoeden en
contant geld. Deze zaken kunt u uitsluitend regelen via uw notaris.

Stichting Uitvaartverzorging voor Nijverdal en Omstreken
opgericht 1 januari 1926
Bij een overlijdensgeval dag en nacht bereikbaar . telefoon (0548) 616631

