
Mijn afscheid 

UITVAARTZORG HANS DEN BRABER 

Persoonlijk Respectvol 



 



Algemeen 
 
Zorg ervoor dat alle van belang zijnde zaken (verzekering– polissen, testament,   
trouwboekje, muziek etc.) compleet zijn en bewaar deze samen met dit boekje 
op een bekende (en zo mogelijk) brandvrije plaats. Stel ten minste uw relaties op 
de hoogte van de relevante informatie over uw financiële zaken en van de ver-
blijfplaats van dit boekje. 
 
Stel IBAN (bankrekening(en), safeloketten, etc. mede op naam van uw partner/
relatie (bijvoorbeeld en/of rekening) teneinde de problemen met het blokkeren 
van rekeningen/tegoeden tot een minimum te beperken. 
 
Laat op afgesloten kapitaalverzekeringen enz. duidelijk aangeven wie de begun-
stigde is ingeval van overlijden. 
 
Ongehuwde samenwonenden wordt geadviseerd bij een notaris een samenle-
vingscontract op te laten maken. Bij overlijden of verbreking van de samenwo-
ning kan dit talloze problemen voorkomen. 
 
Indien u bijzondere zaken wilt vastleggen ga dan naar een notaris en laat een 
testament opmaken. 
 
Laat door een financieel adviseur een risico analyse maken waarin alle financiële 
zaken betrokken worden die bij het overlijden van een van de partners een rol 
spelen: pensioen, Anw, kosten gezinsverzorging, levensverzekering, hypotheek, 
enz. Besef dat de financiële situatie van nabestaande(n) drastisch verandert. 



Overige vast te leggen zaken 
 
1. (Toeziend) voogd van mijn minderjarige kinderen wordt: 
 Naam: ............................................................................................................... 
 Adres: ...............................................................................................................  
  Postcode en woonplaats: .................................................................................  
  Telefoon: ..........................................................................................................  

  Is betrokkene op de hoogte van deze wens:  ja  nee 

  Zo ja, is dit bij testament vastgelegd:  ja  nee 
 
2. Bewindvoerder van de meerderjarige(n) met een functiebeperking wordt: 

Naam: ...............................................................................................................  
Adres: ................................................................................................................  
Postcode en woonplaats: .................................................................................  
Telefoon: ...........................................................................................................  

Is betrokkene op de hoogte van deze wens:  ja  nee 

Zo ja, is dit bij testament vastgelegd:  ja  nee 
 

3. Testament: 
Een testament is een notariële akte. U kunt hierin het volgende vastleggen: 

• wie uw zaken afwikkelt (de naam van de executeur) 

• de verdeling van uw nalatenschap 

• eventuele voogdij van minderjarige kinderen 
Met een testament kan worden afgeweken van het wettelijk erfrecht, waar-
bij de huwelijkspartner, kinderen en bij het ontbreken daarvan de nabije  
familie alles erft. 
Testamenten worden bijgeschreven in het Centraal Testamentenregister.  
Het is verstandig om periodiek, bijvoorbeeld om de 5 jaar, na te gaan of uw 
testament nog wel klopt. 
Een testament wordt opgesteld door een notaris. 

Ik heb een testament:  ja  nee 
Indien ja, bij notariskantoor: ............................................................................  

 
4. Executeur (testamentair): 

Naam: ...............................................................................................................  
Adres: ................................................................................................................  
Postcode en woonplaats: .................................................................................  
Telefoon: ...........................................................................................................  
 

  

http://www.centraaltestamentenregister.nl/


5. Donorregistratie:   
Indien u gebruik wilt maken van donorregistratie kunt u het formulier  
downloaden op: https:\\www.donorregister.nl 
(vanaf 1-7-2020 komt iedereen vanaf 18 jaar die ingeschreven is in een  
Nederlandse gemeente hierin te staan) 
 

6. Belastingconsulent: 
Naam: ...............................................................................................................  
Adres: ...............................................................................................................  
Postcode en woonplaats: .................................................................................  
Telefoon: ..........................................................................................................  
 

7. Codicil: 
Met een volledig handgeschreven, gedateerde en ondertekende verklaring 
kunt u zaken vastleggen met betrekking tot: 

• de uitvoering van de begrafenis of crematie 

• legateren van goed beschreven persoonlijke bezittingen zoals sieraden, 
meubelstukken en andere persoonlijke bezittingen  
(geen geld, kunstvoorwerpen of onroerende goederen) 

• het auteursrecht van uw werken 

• het donorschap, hiertoe moet u ook het donorcodicil bij zich dragen. 
Indien u uw Persoonlijke Wensen volledig uitschrijft, het stuk dateert en on-
dertekent (elk blad) kan het deel van Persoonlijke Wensen dienen als een 
voorbeeldcodicil met betrekking tot de uitvaart.  
 

8. Levenstestament (overlevingscontract): 
Een levenstestament heeft sinds 24 september 2010 een wettelijke grond-
slag. In dit document kunt u uw wensen vast laten leggen over belangrijke 
zaken tijdens uw leven voor het geval u de zaken niet meer goed kunt rege-
len (medische zorg, euthanasie, materiële zaken enz.) Dit document moet u 
bij een notaris op laten maken. 
 

9. Ik heb natura-/uitvaartverzekering(en)  :  ja  nee 

Indien ja, bij:  ....................................................................................................  

Polis nummer(s):  .............................................................................................  

Verzekerd bedrag (indien geld wordt uitgekeerd): €  ......................................  

 

10. Ik heb een deposito gestort:  ja  nee 
  Indien ja, bij:  ....................................................................................................  

Depositonummer:  ............................................................................................  



Persoonlijke wensen voor de uitvaart 
 

Persoonsgegevens:  

 

• Naam:  ........................................................................................................  
 

• Voorna(a)m(en):  ........................................................................................  
 

• Geboortedatum en -plaats: ........................................................................  
 

• Burgerservicenummer:  ..............................................................................  
 

• Adres: .........................................................................................................  
 

• Postcode en woonplaats:  ..........................................................................  
  
 

Persoonsgegevens partner: 
 

• Naam: .........................................................................................................  

 

• Voorna(a)m(en): .........................................................................................   

 

• Geboortedatum en -plaats: ........................................................................  

 

• Telefoon: ....................................................................................................  

 
 
 
 
 

Het volgende is door mij vastgesteld en  
is uitgangspunt bij het organiseren  

en uitvoeren van mijn uitvaart. 
 
 
 
  
 



1. Lichaam ter beschikking van de wetenschap 
Ik heb mijn lichaam   niet/wel ter beschikking gesteld van de wetenschap.  
Direct na mijn overlijden handelen zoals in mijn codicil is vermeld. 
Let op: een (reguliere) uitvaart is in geval van deze ter beschikkingstelling niet 
mogelijk. 
 

2. Donorcodicil 
Ik heb mijn organen, weefsels  .........................................................................  
ter beschikking gesteld voor transplantatie. De papieren daarvoor draag ik bij 
mij. Onmiddellijk na mijn overlijden dienen de daarin genoemde instanties te 
worden gebeld. 
 

3. Deze kleding wil ik dragen na mijn overlijden: 
  ..........................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................  
  
4. Deze sieraden (o.a. horloge, bril) wil ik om/aan: 
  ..........................................................................................................................  
 
5. Thanatopraxie behandeling 

Ik geef toestemming om na mijn overlijden een thanatopraxie-behandeling 

(lichte balseming) toe te passen op mijn lichaam  ja  nee 
Veelal geen koeling meer nodig, lichaam is niet koud, verkleuringen  
verdwijnen grotendeels. 
 

6. Onderstaande personen mogen mij verzorgen en kleden: 

 naaste familie/vrienden 

 naaste familie/vrienden met overledenenverzorgers 

 overledenenverzorgers 
 

7. Ik wil opgebaard worden: 

 thuis 

 in een kist 

 op bed 

 op een opbaarplank 

 in een uitvaartcentrum 

 kist 

 op een opbaarplank 

 andere locatie: ..............................................................................................  
 



8. Rondom de plaats van opbaring wil ik: 

 kaarsen  foto’s  bloemen  kruisje op de kist (met/zonder corpus) 

 persoonlijke bezittingen: ...............................................................................  

 

9. Ik wil een uitvaartkist/-mand/opbaarplank (met lijkwade): 

 massief populieren -/eiken kist, ongebleekt katoen 

 massief grenen kist, linnen  

 spaanplaat kist (rustiek wax/grijs -/wit -), ongebleekt katoen 

 spaanplaat kist (eiken gefineerd/mahonie -/kersen -), ongebleekt katoen 

 mand van manillahennep, ongebleekt katoen 

 mand van wilgenteen, ongebleekt katoen 

 opbaarplank manillahennep/- grenen, ongebleekt katoen  

 opbaarplank (anders), lijkwade  

 anders: ...........................................................................................................  
 

10. Ik wil dat er na mijn overlijden gelegenheid is tot rouwbezoek voor: 

 (naaste) familie 

 uitsluitend: .....................................................................................................  

 iedereen 

 niemand 
 

11. Ik wil een uitvaart: 

 in stilte: 

 in tegenwoordigheid van naaste familie 

 in tegenwoordigheid van familie, vrienden en belangstellenden 

 

12. Ik wil voor de uitvaart: 

 avondwake 

 condoleance 

   consumpties:  ja:.........................................................................   nee 

   muziek/foto’s:  ja  nee 

 geen avondwake/condoleance 

 

13.  Condoleanceregister:  ja  nee 

 condoleanceboek van familie 

 condoleanceboek uitvaartverzorger 

 

 



14.  Ik wil een samenkomst/kerkdienst:  ja  nee 

  kerk:...............................................................................................................  

  (kerkelijk- /parochie) centrum: .....................................................................  

  aula/zaal van crematorium: ..........................................................................  

  huiskamer van crematorium: ........................................................................  

  elders: ............................................................................................................  
 

15.  Ik wil geen sprekers op mijn uitvaart:  ja  
  Ik wil het spreken op de uitvaart toevertrouwen aan: 

 Persoonlijke relatie(s)/familie: .........................................................................  

 Geestelijke: .......................................................................................................  

 Humanistisch spreker .......................................................................................  

 

16. Ik wil dat er bij de samenkomst/kerkdienst: 

  live-muziek is:  ja  nee 

  muziek (cd/mp3) afgespeeld wordt:  ja  nee 

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  powerpoint-presentatie:  ja  nee  

  foto (in lijst en/of op scherm):  ja  nee 

 

17. Het is mijn wens dat mijn kist/mand/opbaarplank wordt: 

  gedragen (op de schouder of in de hand) 

  gereden  

  door familie/vrienden 

  dragers van de uitvaartonderneming 

 

18. Ik wil begraven worden op deze (natuur) begraafplaats: 

  .......................................................................................................................... 

  in een bestaand graf bij: ...............................................................................  

  in een algemeen graf voor 10/15/20 jaar (termijn verschilt) 

  in een particulier graf voor 20/25/30 jaar (termijn verschilt) 

 De kist/mand/opbaarplank mag:  

  volledig dalen  niet dalen  tot maaiveld dalen 

  naambordje gewenst            grafmonument gewenst 



19. Na de kerkdienst/samenkomst/begrafenis wil ik dat er gelegenheid is om 

 te condoleren/elkaar informeel te ontmoeten:  ja  nee 
 In:  ....................................................................................................................  
 Ik wil dat het volgende wordt aangeboden aan de aanwezigen: 

  koffie/thee/frisdrank/water 

  rode en witte wijn/port/bier 

  bittergarnituur/borrelgarnituur 

  belegde broodjes /belegde luxe broodjes 

  soep 

  roomboterkoekjes 

  cake/luxe koeken 

  petit fours 

  anders: ...........................................................................................................  
 
20. Als rouwvervoer wens ik: 

 gebruik eigen auto 

 zwarte/zilvergrijze/donkergrijze/witte/bordeauxrode/blauwe rouwauto 

 volgauto’s voor de familie/vrienden 

 rouwkoets zwart/wit 

 loopkoets 

 anders, namelijk: ...........................................................................................  
 
21. Kennisgeving van overlijden: 

• Verzending rouwkaart gewenst: ja  nee 

• Verzending rouwkaart na de uitvaart gewenst:  ja  nee 

• Soort rouwkaart:  ........................................................................................  

• Adreslijst gemaakt:  ja locatie: ........................................................  nee 

• Advertentie in  dag- en/of weekbladen:  ja  nee 

• Advertentie in dag- en/of weekbladen na de uitvaart gewenst:  ja  nee  

• Volgende tekst, vers, gedicht of citaat gewenst: 
 

 



Ook moet er op de kaart vermeld worden: 
  (liever) geen bezoek   / geen bloemen /  geen toespraken 
  in plaats van bloemen liever een gift voor: ......................................................  

  
22.  Ik wil een groep mensen uitnodigen om bij een bepaald deel  

 (crematorium/begraafplaats/koffietafel) van mijn uitvaart aanwezig te zijn:  

  ja  nee 
  

23. (Strooi)bloemen bij mijn uitvaart zijn gewenst:  ja  nee 
 .......................................................................... Ik heb een voorkeur voor:
 ....................................................................................................................  

 ............. De bloemen mogen gegeven worden door:  familie  iedereen 
 

24. Ik wil dat mijn uitvaart, zoals beschreven, wordt geregeld door:  
(partner, familielid, vriend)  
Naam:  ...............................................................................................................  
Adres: ................................................................................................................  
Postcode en woonplaats:..................................................................................  
Telefoonnummer: .............................................................................................  

 Is betrokkene op de hoogte van deze wens:  ja  nee 
 
25. Ik wil dat mijn uitvaart verzorgd wordt door: 
 Uitvaartzorg Hans den Braber 
 Anders: ..............................................................................................................  
  
 
 Vastgelegd d.d.: ................................................................................................  
  
 Plaats: ............................................................................................................... 
  
 Handtekening.................................................................................................... 

  
 
 Origineel document: nabestaanden 

   
 Afschrift:  ..........................................................................................................  

   



Wilhelminalaan 20 | 3481 VD Harmelen  
Tel. 0348 - 441299  

E: hans@uitvaartzorgdenbraber.nl 
W: uitvaartzorgdenbraber.nl 

 

 

UITVAARTZORG HANS DEN BRABER 

Persoonlijk Respectvol 


