
UITVAARTWENSEN VAN:

MARIELLE VERBAAS
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G



Vooraf uw uitvaartwensen vastleggen. Dit boekje is een leidraad om 

de grote lijnen voor uw uitvaart te noteren. Vanzelfsprekend kan dit 

ook worden toegelicht in een vrijblijvend persoonlijk gesprek. 

Op deze manier zijn veel belangrijke keuzes al gemaakt en 

kunnen de nabestaanden zich op het moment van overlijden 

richten op het afscheid. 

Bewaar dit boekje bij uw uitvaartverzekering en maak bij uw 

nabestaanden kenbaar dat uw wensen zijn vastgelegd.

Vragen? 

Neem contact met mij op.

010 438 6995  / 06 159 56 109

info@verbaasuitvaart.nl

www.verbaasuitvaart.nl



Naam:   

Voornamen:   

Geboortedatum:       Geboorteplaats:   

Adres:   

Telefoonnummer:   

E-mailadres:   

BSN nummer:   

Burgerlijke staat:   

Aantal kinderen:   

Ik geef toestemming tot orgaandonatie:

Ik heb een testament: 

Het testament is opgemaakt door:   

Uitvaartverzekering: 

De uitvaartverzekering loopt bij:   

Naam/Polisnummer:   

U bent vrij om een uitvaartondernemer naar uw keuze in te schakelen, ongeacht waar u verzekerd 

bent. Mariëlle Verbaas Uitvaartverzorging adviseert u op een heldere en transparante wijze over de 

beste mogelijkheden hierover.

ja nee

ja nee

ja nee

PERSOONLIJKE GEGEVENS



Naam:    

Voornaam:   

Adres:   

Telefoonnummer:   

E-mailadres :   

Naam:    

Voornaam:   

Adres:   

Telefoonnummer:   

E-mailadres :   

CONTACTPERSONEN



Na mijn overlijden wens ik te worden:

 Gecremeerd        Begraven

 Anders namelijk:     

 Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap 

 bij de universiteit:   

Ik wens dat mijn uitvaart plaatsvindt in crematorium:

 

Ik wil dat mijn as wordt:

 Verstrooid wordt op het strooiveld bij het crematorium:   

 Wordt verstrooid op zee

 Wordt bijgezet in een graf/columbarium

 Anders namelijk:   

WENSEN VOOR DE UITVAART

CREMATIE

Ik wens begraven te worden op begraafplaats:   

 In een algemeen graf

 Particulier graf voor         personen

 Bestaand graf: vak        nummer           hierin ligt begraven:

 

De afscheidsdienst wordt gehouden:

 In de aula van de begraafplaats

 Kerk:   

 Elders:   

BEGRAFENIS



Ik wens:

 Een eenvoudige uitvaartkist

 Een massieve uitvaartkist

 Anders namelijk:   

           

           

          

 

 

KIST



Na mijn overlijden wens ik opgebaard te worden:

 Thuis

 Uitvaartcentrum:   

 24-uurs kamer:   

 Ik wens niet te worden opgebaard 

 Anders namelijk:   

Tot aan de dag van de uitvaart is er:

 Gelegenheid om afscheid te nemen

 Geen gelegenheid om afscheid te nemen

Ik wens dat de kist:

 Direct wordt gesloten

 Net voor de uitvaart wordt gesloten

 Laat ik over aan mijn nabestaanden

OPBARING



Tijdens het afscheid zijn er sprekers gewenst: 

Er wordt een fotopresentatie getoond:

Ik wens dat er een opname van de plechtigheid wordt gemaakt:

Mijn wensen voor muziek zijn:   

 

 

 

 

          

          

          

          

          

                       

       

AFSCHEIDSPLECHTIGHEID
ja

ja

ja
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nee
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Na de plechtigheid is er gelegenheid om mijn nabestaanden te condoleren:

Hierbij worden consumpties aangeboden: 

Keuze:   

 

 

 

CONSUMPTIES

ja

ja

nee

nee



 Er worden vooraf rouwkaarten verstuurd

 Er worden achteraf rouwkaarten verstuurd

 Er worden geen rouwkaarten verstuurd

Ik wens een overlijdensadvertentie in:   

KAARTEN EN ADVERTENTIE

OVERIGE WENSEN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEEFT U NOG VRAGEN OF 
WENST U EEN PERSOONLIJK GESPREK?
Neem contact op via onderstaand telefoonnummer of mail ons.

010 438 6995  / 06 159 56 109

info@verbaasuitvaart.nl

www.verbaasuitvaart.nl

MARIELLE VERBAAS
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G


