
Mijn laatste wensen 
en wat moet je regelen na een overlijden 
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             Mijn laatste wensen  
           wordt u aangeboden door: 
 

                    
                                        
 

 

 

 
 



Uw laatste wensen: 
 
 
Ieder mens is uniek; zijn afscheid ook! 
 
De dood is onlosmakelijk verbonden met het leven, het is samen met onze geboorte de belangrijkste gebeurtenis. 
 
Of we nu voorbereid zijn of niet, een overlijden komt meestal onverwacht. 
In de periode vlak na het overlijden is het soms moeilijk om de gedachten goed op een rij te krijgen terwijl er toch 
binnen één of twee dagen beslist moet worden hoe de uitvaart geregeld dient te worden. 
Achteraf hoor je dan ook vaak “als ik dat had geweten dan had ik anders gedaan”   
 
Het regelen van een uitvaart die aansluit bij de wensen van de overledene is van wezenlijk belang. 
 
Deze wensenlijst bevat informatie die na het overlijden een handleiding kan vormen voor de nabestaanden: 

❖ Wie moeten er in kennis gesteld worden. 
❖ Wat zijn uw wensen met betrekking tot een uitvaart of crematie.  
❖ Waar liggen de verzekeringspapieren, contracten en andere belangrijke documenten. 
❖ Is er een testament, en bij welke notaris.  
❖ Wat moet er allemaal geregeld worden; b.v. wat moet er met het huis gebeuren, moet ik mijn 

pensioenfonds inlichten, wat moet ik bij de bank regelen, moet ik de kinderopvangtoeslag wijzigen, kan ik 
een algemene nabestaanden uitkering aanvragen, heb ik recht op een aanvullend pensioen en nog veel 
meer van deze zaken. 

❖ Ruimte voor overige wensen. 
 
In deze White paper is getracht een opsomming te geven van zaken waar u aan moet denken en waarmee uw 
nabestaanden te maken kunnen krijgen. 
 
Hier zijn allerlei persoonlijke wensen terug te vinden en gegevens die van belang zijn voor en na de uitvaart en waar 
men de belangrijkste gegevens kan vinden. 
 
Naar volledigheid is niet gestreefd, daar is het onderwerp te complex voor. 
Aan de inhoud van deze map kunnen geen rechten worden ontleend, deze is uitsluitend bedoeld ter informatie 
 
Voor vragen kunt u altijd terecht bij een adviseur van ErfrechtRoutePlanners te bereiken via 088-0036633 of per 
mail. 

 
Ondergetekende:  

Naam  

Voornamen  

Geboortedatum & Plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Adres  

Postcode & Woonplaats   

Burgerlijke staat 

Gehuwd / samenwonend met  

Eerder gehuwd met  

Weduwe / weduwnaar van  

Gescheiden van  

 
Deze wensen zijn kenbaar gemaakt op ______________                                  Handtekening ________________ 
 



 
Begraven of Cremeren 
 
Mensen die voor begraven kiezen doen dat veelal uit religieuze overtuigingen of gewoon omdat ze het prettig 
vinden dat er een graf is om naar terug te gaan. Sommigen voorspellen dat de voorkeur voor begraven sterker zal 
worden omdat een begrafenis en het graf zich beter lenen voor een vorm van rituele invulling.  
 
Sommige mensen hebben al een graf of grafkelder. Omdat het kopen van een graf voor onbepaalde tijd nauwelijks 
nog voorkomt, worden de meeste mensen begraven in een graf dat voor een bepaalde tijd wordt gehuurd. 
Een eigen grafruimte wordt meestal uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar, waarna op de meeste 
gegraafplaatsen een verlenging mogelijk is. 
De kosten van het graf en de daaraan verbonden kosten verschillen per gemeente. 
 
Bij natuur begraven gaat het graf op in de natuur en er zitten vaak eeuwige grafrechten op het graf. Ook is er geen 
onderhoud nodig! 
 
Na een crematie kunt u de as van uw dierbare dichtbij u houden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de as zoals 
een urn, as-sieraad, begraven in een urn, verwerken in een boom etc. Na een crematie kan de urn met as ook 
worden bijgezet in een bestaand graf of in een urnengalerij. Ook kan men de as laten verstrooien of in een as-bus 
mee naar huis nemen. (1 maand na de crematie) 
 
Steeds meer mensen kiezen voor een crematie. Ruim 64% van de overledenen in Nederland worden op dit moment 
gecremeerd.  
 
 
 
 
De volgende voorzieningen heb ik voor mijn uitvaart getroffen: 
 
Naam Maatschappij                Polisnummer                 Telefoonnummer 

   

   

   

 
 
Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik word begraven 
 

Naam begraafplaats  

Plaats  

O Algemeen graf O Eigen / O Familiegraf 

Ik heb wensen t.a.v. de grafsteen  O Ja     O Nee 
Wensen zijn: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik word gecremeerd 
 

Naam crematorium  

Plaats  



Wens t.a.v. mijn as-bestemming  O Verstrooien   O Bijzetten   O Thuis 
Wens t.a.v. verstrooiing: 
 
 
 
 

 
Het is ook mogelijk om een gedeelte van de as in een sieraad te bewaren 
 
 
Opbaren en condoléance: 
 
Een opbaring is in principe overal mogelijk, in het Afscheidshuis, thuis of een aula van een verpleegtehuis of 
uitvaartcentrum. Ook is het mogelijk om zonder kist te worden opgebaard, gewoon in bed. 
Een speciale koeling zorgt er dan voor dat het lichaam gekoeld wordt. 
 
 
 
 
 
 
Na mijn overlijden dient mijn lichaam opgebaard te worden: 
 

O    Het woonhuis     O  Op bed      O In een kist      

O    Opbaarkamer uitvaartcentrum O   Opbaarkamer verzorgingstehuis 

O    Alleen familieleden mogen afscheid nemen van mij bij een open kist 

O    Ik wil dat mijn kist direct wordt gesloten 

O    De keuze van de kist laat ik aan mijn nabestaanden over 
      O    Zeer eenvoudige kist  O Eenvoudige kist  O Zeer luxe kist O Luxe kist  
      O    Blank   O  Wit   O  Kersenrood   O  Anders:  
      O    Spaanplaat   O  Eikenhout  O  Mahoniehout  O  karton 

O    Ik wil graag wel / geen bloemen:  Voorkeur voor _______________________________ 
O    Ik stel het op prijs dat het te besteden bedrag aan bloemen wordt   
      gestort op rekening van het volgende goede doel: 
O    Anders 
 

 
 
 
 
Uitvaartdienst 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden waar de uitvaartdienst gehouden kan worden. 
Dit kan in een kerk, aula van een verzorgingstehuis, aula op een begraafplaats of uitvaartcentrum. 
De kosten van een uitvaartdienst in een katholieke kerk hangen af van de parochiebijdrage die de laatste drie jaar 
zijn betaald aan de kerk. Heeft men voldoende bijgedragen, dan is de kerkdienst gratis. 
 
De uitvaartplechtigheid moet plaatsvinden in: 
 

O   Plaats 

O   Stilte (zonder familie en genodigden 

O   In besloten kring (met familie en enkele genodigden) 

O   Iedereen is welkom 

 



 Tijdens / na de plechtigheid wens ik: 
 

O   Muziek:    O  Life     O  CD     O  Gezongen   O  Muziekkeuze: 
1)  ___________________________________________________________ 
2)  ___________________________________________________________ 
3)  ___________________________________________________________ 

O   Dat er gesproken wordt door: __________________________________ 

O   Na de uitvaart alle aanwezigen de volgende consumpties aanbieden: 
     Koffie – Thee – Frisdrank – Wijn – Bier - Gedistilleerd  
     Cake – Koek – Broodjes – Petitfour 
     Anders: _____________________________________________________ 
     Locatie: _____________________________________________________ 

 
Consumpties hoeven niet altijd in het crematorium of uitvaartcentrum te worden aangeboden, bij veel restaurants 
kunt u terecht voor een koffietafel, in een sfeervolle ambiance hebben de nabestaanden dan de tijd om rustig met 
elkaar te praten, zonder dat ze op de tijd hoeven te letten. Ook wordt in veel restaurants geen of een lagere zaalhuur 
berekend dan in het uitvaartcentrum. 
 
 
Rouwbrieven, Overlijdensadvertenties, Rouwvervoer 
 
Een rouwbrief behoeft niet alleen informatie te bevatten over de overledene en de plaats en tijdstip van de uitvaart. 
Men kan zelf een rouwbrief ontwerpen of een persoonlijk karakter geven door een foto of een gedicht. 
Zie voor: zelf rouwbrief opstellen: https://salut.n 
 
 
Er dient wel / geen rouwbrief verzonden te worden 
 

O   Tekst is als bijlage opgenomen 

O   De tekst laat ik over aan mijn nabestaanden 

O   Op mijn rouwbrief moet een afbeelding staan nl.: _________________________________ 

O   De keuze van het model laat ik aan mijn nabestaanden over 

 
 
 
Er dient wel / geen overlijdensadvertentie te worden geplaatst in de volgende kranten: 
 

O   Plaatselijke courant: _________________________________________________________ 

O   Regionaal dagblad:   _________________________________________________________ 

O   Landelijk dagblad:     _________________________________________________________ 

 
De prijs van een advertentie is afhankelijk van het dagblad. Uiteraard kost een advertentie in een landelijk dagblad 
veel meer dan in een regionaal dagblad. 
 
 
Rouwvervoer: 
 

O   Zwarte rouwauto O   Grijze rouwauto O   Witte rouwauto 

O   Uitvaart bus O   Uitvaartfiets O   Rouwkoets 

O   Anders: ______________________________________ 

O   De stoet moet worden gevolgd door _____  volgwagens 

 
 



 
Direct na mijn overlijden moeten de volgende personen en instellingen op de hoogte worden gebracht: 
 
Naam                    Adres                  Plaats                         Telefoonnummer   

       

    

    

    

    

    

 
Financiële zaken: 
 
Zorg dat uw nabestaanden inzicht hebben in uw financiële situatie. 
Heeft u een eigen huis, een hypotheek, een financiering?  
Heeft u inkomsten uit pensioen, AOW of lijfrente? 
Regelt u uw bankzaken via de bank of giro middels automatische incasso? 
Lees in ieder geval onderstaande bijlage goed door! 
 
Vul hier uw financiële gegevens in:                                  Vindplaats       

Verzekeringspolissen  

Giro- / Bankafschriften  

Giro- / bankmachtigingen  

Schuldbewijzen / Bekentenissen  

Sleutels bankkluis  

Spaarbewijzen / Aandelen  

Pensioen- / Koopsom- / Lijfrente  

Arbeidscontracten/overeenkomsten  

Uitkeringspapieren: AOW/ANW  

Belastingaangiftes  

Overige  

 
Vul hier uw persoonlijke gegevens in:                              Vindplaats 

Trouwboekje / Samenlevingscontr.  

Paspoort / rijbewijs  

Codicil  

Testament / Legaat  

Overige  

 
Vul hier uw gegevens van het huis in:                                Vindplaats 

Hypotheekakten  

Huurovereenkomsten  

Onderhoudscontracten  

Reserve sleutels  

Overige  

  
Diversen                                                                                    Vindplaats 

Eigendomsbewijzen  



Aankoopnota’s  

Garantie- / servicebewijzen  

Uw digitaal-testament  

  

 
Digitaal testament, hulpmiddel voor nabestaanden 
 
Vaak realiseren nabestaanden zich pas na het overlijden van een dierbare zich dat er nog een erfenis is die 
afgehandeld moet worden; de digitale erfenis. 
Social media, e-mail en Twitter-accounts, divers apps, maar ook de zogeheten MIJNsites en dergelijke moeten 
worden opgezegd. 
 
Een nagenoeg onmogelijke opgave, tenzij er toegang is tot de wachtwoorden inlognamen of toegang-codes. 
Een digitaal testament biedt nabestaanden de mogelijkheid online zaken netjes af te ronden. 
HCC!genealogie ontwikkelde hiertoe een Social Media Testament en stelt die gratis ter beschikking. 
 
Dit digitale testament is hier gratis te downloaden 

 
 
Ruimte voor aanvullende informatie 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://genealogie.hcc.nl/downloads/persberichten.html


Namen en adressen t.b.v.. rouwbrieven 
 

Naam: _________________                       Naam: _________________ 
Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 
Plaats:_________________                        Plaats: _________________  
 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________ 

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________  
 

Naam: _________________                       Naam: _________________ 
Adres: _________________                       Adres: _________________ 

Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 
Plaats:_________________                        Plaats: _________________ 

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________  

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________ 
 

Naam: _________________                       Naam: _________________ 
Adres: _________________                       Adres: _________________ 

Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 
Plaats:_________________                        Plaats: _________________  

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________ 

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                       Plaats: _________________  
 

Naam: _________________                       Naam: _________________ 
Adres: _________________                       Adres: _________________ 

Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 
Plaats:_________________                        Plaats: _________________  



 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________  
 

Naam: _________________                       Naam: _________________ 
Adres: _________________                       Adres: _________________ 

Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 
Plaats:_________________                        Plaats: _________________ 

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________  

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________ 
 

Naam: _________________                       Naam: _________________ 
Adres: _________________                       Adres: _________________ 

Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 
Plaats:_________________                        Plaats: _________________  

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________ 

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________  
 

Naam: _________________                       Naam: _________________ 
Adres: _________________                       Adres: _________________ 

Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 
Plaats:_________________                        Plaats: _________________ 

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________  

 
Naam: _________________                       Naam: _________________ 

Adres: _________________                       Adres: _________________ 
Postcode:_______________                       Postcode:_______________                 

Plaats:_________________                        Plaats: _________________ 
 

 



 
Op de site "UITVAART" treft u allerhande informatie aan die met een overlijden te maken hebben. Via onderstaande 
link kan je bijvoorbeeld uitrekenen wat de kosten van een begrafenis of crematie zijn. 

 
https://www.uitvaart.nl/infotheek/alle-onderwerpen 
https://www.uitvaart.nl/infotheek/kosten-uitvaart/kosten-uitvaart-berekenen 

 

 
 

https://www.uitvaart.nl/infotheek/alle-onderwerpen
https://www.uitvaart.nl/infotheek/kosten-uitvaart/kosten-uitvaart-berekenen

