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Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabe-

staand hem makkelijk vinden. Laat uw nabe-

staanden ook weten dat u een codicil heeft en 

waar deze ligt.

Herinneringsmogelijkheden (bij crematie)

Ik wil dat mijn as verstrooid wordt:

	 	op zee vanaf een boot

	 	boven zee vanuit een vliegtuig

	 	op het verstrooiveld van (naam, adres):

	elders, namelijk (plaats):

	 		Ik wil dat mijn as bijgezet wordt op de volgende 

plaats: 

(naam/adres crematorium, begraafplaats of andersz-

ins)

	 	Ik wil dat mijn as bijgezet wordt op de volgende wijze: 

(bijvoorbeeld urnenmuur, urnengraf, urnentuin, zerk)

	 	Ik wil dat mijn as geplaatst wordt in de algemene nis 

tot nadere beslissing van mijn nabestaanden

	 	overgedragen wordt aan (naam, adres):

	 	anders (denk aan medaillons en dergelijke)

	 	Laat ik over aan mijn nabestaanden

	 	Ik wil dat mijn nabestaanden  	wel    niet de  

gelegenheid krijgen bij de verstrooiing/bijzetting 

aanwezig te zijn.

	 	Laat ik over aan mijn nabestaanden

Heeft u nog aanvullende vragen? 
Neem dan contact op met Uitvaartvereniging De Laatste Eer: (0592) 340 631

Datum Getekend te

Handtekening

Overige wensen

Herinneringsmogelijkheden (bij begraven)

Ik wil begraven worden in een:

	 		algemeen graf op (naam, adres begraafplaats):

	 			huur/koop/eigen/familie-graf op  

(naam, adres begraafplaats):

	 			ik heb het graf al aangeschaft, te weten  

(vak, nummer):

	 		overige wensen (denk aan herdenkingsplaat,  

grafsteen of ander symbool):

	 		Laat ik over aan mijn nabestaanden

Overige wensen / aandachtspunten

Dit formulier wordt u aangeboden 

door Uitvaartvereniging De Laatste 

Eer te Assen.



Speciale wensen

Mijn wensen voor de uitvaart en andere gegevens

In Artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging staat onder anderen: ‘De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de

wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.’

Ter beschikking van de medische wetenschap

Ik stel mijn lichaam  	wel    niet ter beschikking.

Zo ja, ik heb daarover  	wel    niet een verklaring

opgesteld, en ik heb  	wel    niet afspraken gemaakt

met een u niversiteit.

Zo ja, naam en adres universiteit:

Belangrijke bescheiden

Ik heb   	wel    niet een lijst opgemaakt van

belangrijke bescheiden.

Zo ja, deze lijst en/of mijn bescheiden zijn te vinden:

	 	door contact op te nemen met:

	 	op de volgende plaats(en):

Vormgeving van mijn uitvaart

	 	De laatste verzorging en opbaring. Ik heb met betrek-

king tot de laatste verzorging en opbaring de volgen-

de wensen (denk aan sfeer, kleding, kist- al dan niet 

gesloten -of lijkwade, bloemen en dergelijke)

	 	Laat ik over aan mijn nabestaanden

Ik wil opgebaard worden

	 	In mijn eigen woonhuis

	 	In de aula van (naam, adres)

	 	Elders (naam, adres)

	 	Laat ik over aan mijn nabestaanden

Bekendmaking overlijden

Ik wil dat mijn overlijden   	wel    niet bekend wordt

gemaakt in bredere kring dan mijn familie. Zo ja, ik  

heb  	wel    niet een lijst van namen en adressen  

hiervoor opgesteld.

Zo ja, deze lijst is te vinden op de volgende plaats:

	 	Mijn wensen ten aanzien van de bekendmaking zijn 

(rouwkaarten en/of advertenties. Zo ja, in welke  

kranten?)

	 	Laat ik over aan mijn nabestaanden

Mogelijkheid voor nabestaanden om afscheid te 

nemen vóór de uitvaartplechtigheid

Ik wil dat er   	wel    niet gelegenheid is om afscheid

te nemen.

	 	Overige wensen (sfeer of wijze waarop):

	 	Laat ik over aan mijn nabestaanden

De crematie of begrafenis

Ik wil gecremeerd worden (Bij crematie is het van

belang te weten of u een pacemaker draagt).  

Ik heb   	wel    niet een pacemaker

	 	Ik wil begraven worden

	 	Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden.

De plechtigheid

Mijn belangrijkste wensen zijn (sfeer, muziek, bloemen,

toespraken, en dergelijke)

Ik wil dat de afscheidsplechtigheid plaatsvindt

	 	In het crematorium (naam, adres):

	 	In de aula van (naam, adres):

Kerkdienst of afscheidsplechtigheid

	 	Ik wil dat een kerkdienst wordt gehouden in  

(naam, adres kerk):

	 	Ik wil dat een afscheidsplechtigheid in een ander 

vorm wordt gehouden, namelijk:

	 	Laat ik over aan mijn nabestaanden

Mogelijkheden bij de plechtigheid

Ik wil dat mijn nabestaanden in de gelegenheid worden 

gesteld in de ovenruimte of bij het graf:

	 	bloemen te strooien

	 	toespraken te houden

	 	anderszins ‘iets’ te doen, namelijk:

	 	Laat ik over aan mijn nabestaanden

Deelnemers aan de plechtigheid

De uitvaart wil ik laten plaatsvinden:

	 	met belangstellenden

	 	in besloten kring

	 	anders, namelijk:

	 	Laat ik over aan mijn nabestaanden

Consumpties

Ik wil dat na de plechtigheid de volgende consumpties

worden aangeboden:

	 	koffie/thee

	 	anders, namelijk:

	 	Laat ik over aan mijn nabestaanden

Overige wensen

Ik wil dat bij mijn overlijden als eersten de volgende 

personen/instanties worden gewaarschuwd

	 	Mijn executeur-testamentair; naam en telefoonnum-

mer zijn (is alleen rechtsgeldig als benoeming in een 

codicil of testament is vastgelegd)

	 	Mijn huisarts (en/of centrale); naam en telefoon-

nummer zijn:

	 	Mijn nabestaanden, hun namen en telefoonnummers 

zijn:

	 	Voor de regeling van een uitvaart: Neem bij  

eenoverlijden contact op met onze eigen uitvaart-

verzorging Midden-Drenthe. Het telefoonnummer is  

(0592) 40 65 66

	 	Bij overlijden door ongeval tevens mijn verzekering-

maatschappij, naam en telefoonnummer:

Codicil

Ik heb  	wel    niet een codicil opgemaakt.

Zo ja, dit codicil is te vinden

	 	door contact op te nemen met

	 	op de volgende plaats

Testament

Ik heb  	wel    niet een testament opgemaakt.

Zo ja, naam en adres notaris:

Donorregistratie

Ik ben  	wel    niet geregistreerd als donor

Naam   Voorletters 		M    	V

Straatnaam   Huisnummer

Postcode  Woonplaats

Telefoon privé   Telefoon zakelijk

Geboortedatum

Partner van

Polisnummer

Hoe te handelen bij mijn overlijden

Persoonlijke gegevens


