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De Wilsbeschikking voor mijn uitvaart. 

 

Over mijn eigen uitvaart heb ik goed nagedacht. Mijn wensen heb ik genoteerd op deze wilsbeschikking.  

Het is dan ook mijn uitdrukkelijke wens dat mijn uitvaart overeenkomstig mijn wensen wordt 

gearrangeerd in nauwe samenwerking met MAREA Uitvaart.   
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Marianne van de Graaf (Zoutelande) is de oprichter van het bedrijf en gediplomeerd uitvaartbegeleider, 

daarnaast werkt zij samen met meerdere (gediplomeerde) vrouwelijke uitvaartbegeleiders, allen 

woonachtig in Zeeland.  

 

Plaats:   _______________________________________ 

 

Datum:   _______________________________________ 

 

Naam:  _______________________________________ 

 

Handtekening: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting  

Het is verplicht een overlijden aan te geven bij de burgerlijke stand. Dit wordt meestal door de uitvaartbegeleider gedaan, 

vandaar dat wij uw persoonsgegevens zo uitvoerig nodig hebben. 

Bij een aantal vragen bieden wij u enkele keuzemogelijkheden. Veelal zijn dit reële mogelijkheden, maar soms biedt een locatie 

zeer beperkte faciliteiten (geen aula/geen koffiekamer etc.). Mogelijk vindt u de vraagstelling te gedetailleerd of niet van 

toepassing, deze vragen kunt u natuurlijk open laten, op een later tijdstip invullen of juist over laten aan de nabestaanden.  

Het is raadzaam uw nabestaanden op te hoogte te brengen van de wilsbeschikking of indien mogelijk met ze te bespreken.  

In samenspraak met de nabestaanden zal -binnen de praktische- en financiële mogelijkheden- zoveel mogelijk aan uw wensen 

tegemoet gekomen worden.  

Vanzelfsprekend zijn wij u graag behulpzaam bij het invullen van dit formulier. Bel gerust! 

 

MAREA Uitvaart  

Marianne van de Graaf 

Majoorwerf 5 

4374 CA Zoutelande 

Tel: 06 – 407 96 513 

 

 

Mijn personalia: 

(Meisjes) Achternaam  ________________________________________________________________  M   V 

Voornamen voluit __________________________________________________________________________ 

Geboorteplaats/-datum __________________________________________________________________________ 

Nationaliteit Nederlands / Anders: _____________________________________________________________ 

BSN-nummer  __________________________________________________________________________ 

Geloofsovertuiging __________________________________________________________________________ 
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Naam vader  __________________________________________________________________________ 

Naam moeder  __________________________________________________________________________ 

Burgerlijke staat   Ongehuwd     Gehuwd     Weduwe-Weduwnaar     Gescheiden 

     Geregistreerd partner  Niet geregistreerd als partner 

Plaats en datum  

huwelijk / registratie ___________________________________________________________________________ 

Indien van toepassing de personalia van mijn partner: 

Hij / zij leeft nog  /  is overleden 

Achternaam  __________________________________________________________  M   V 

Voornamen voluit  ___________________________________________________________________________ 

Geboorteplaats/-datum  ___________________________________________________________________________ 

Nationaliteit Nederlands / Anders:     _______________________________________________________________ 

BSN-nummer  ____________________________________________________________________________ 

Geloofsovertuiging ____________________________________________________________________________ 

Mijn/ons adres is: 

Adres   ____________________________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats  ____________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer 1 ____________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer 2 ____________________________________________________________________________ 

Mobiel   ____________________________________________________________________________ 

E-mail   ____________________________________________________________________________ 

Mijn/onze huisarts is:       ____________________________________________________________________________ 

adres:      __________________________________________________________________________ 

 

Orgaan en weefseldonor  Nee   

  Ja, donorregistratienummer ____________________________  (zie registratiekaart) 

Heeft u een testament:    Nee   

 Ja, bij welke notaris: ____________________________________________ 

     Adres: _________________________________________________________ 

                __________________________________________________________ 
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Draagt u een:  

Pacemaker    Ja    Nee    (deze moet n.l. worden verwijderd voor de crematie)  

ICD-defibrillator     Ja    Nee    (deze moet n.l. worden verwijderd voor de crematie)  

Radionucliden    Ja    Nee   In welk jaartal?  __________________________________ 

(Laatste vraag geldt alleen voor mannen die urologisch behandeld zijn)  

 

Mijn contactpersonen zijn: 

1) (partner/zoon/dochter/anders:)     _______________________________________________________________ 

            __________________________________________Tel.: _________________ 

2) (zoon/dochter/anders:)                    _______________________________________________________________   

            __________________________________________Tel.: _________________ 

3) (zoon/dochter/anders:)                    _______________________________________________________________ 

            __________________________________________Tel.: _________________ 

Mijn executeur testamentair is         _______________________________________________________________ 

(indien van toepassing)          __________________________________________Tel.: _________________ 

 

Voorkeur gaat uit naar    Begraven   Cremeren 

Gegevens opbaring en uitvaart: (ter informatie, wij mogen en kunnen overal opbaren, bij verschillende rouwcentra)   

Plaats van opbaring    Rouwcentrum:  ___________________________________________________________ 

   Thuis      ___________________________________________________________ 

   Anders:              ___________________________________________________________ 

Keuze uitvaartkist    Eenvoudig   Luxe uitvoering  Massief hout   Gefineerd hout   Rieten/Pitriet 

  Milieubewuste uitvoering/Eco    Geen, maar lijkwade op baar 

      Lichte kleur   Donkere kleur   Wit   Rood   Zwart 

  Anders, namelijk: __________________________________________________________ 

Opbaring verzorgen in     Dagelijkse kleding   Speciale kleding    Pyjama   Nachtjapon   

  Anders, namelijk: __________________________________________________________ 

Make-up toepassen    Ja    Nee    Beperkt 

Haarverzorging door kapster   Ja    Nee, slechts modelleren 

Bril en/of sieraden bij opbaren   Ja    Nee  Anders, ________________________________________________________   
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Bril en / of sieraden verwijderen voor het sluiten van de kist 

      Ja    Nee 

Is afscheid nemen toegestaan   Ja    Nee    Beperkt  Kist open     Kist gesloten 

  In principe wel, maar nabestaanden mogen anders beslissen, bijvoorbeeld 

      na ziekbed.  

  Alternatief: ____________________________________________________________ 

Iets in de kist bijvoegen                    Nee (plastic en glas is verboden, evenals batterijen)  

  Ja, namelijk:  

_______________________________________________________________________ 

Rouwbrieven versturen  Ja, voor de uitvaart    Ja, na de uitvaart    Nee    Beperkt, zie adressenlijst 

Voorkeur type rouwkaart (A5)  Traditioneel  Modern  Eigen ontwerp    anders, namelijk 

_____________________________________________________________ 

Gewenste tekst / gedicht             _________________________________________________________________________________             

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Is er een adressenlijst    Nee    Nee, maar maak ik binnenkort 

  Ja, __________________________________________________________________________ 

   Waar opgeborgen      ________________________________________________________ 

Advertentie gewenst     Ja   Nee   In welke krant: _________________________________________________ 

Tekst als rouwbrief   Ja   Nee   Anders, namelijk  

________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

Uitvaart (welke vorm)     Iedereen is welkom  

  In alle beslotenheid   

  Enigszins beperkte kring (bijv. alleen met familie, vrienden…)  

  Bij voorkeur gift aan (goed doel) _____________________________________________ 

Uitvaart vanuit een kerk   Neen    Ja, namelijk: _______________________________________________________ 

Geestelijke uitnodigen   Neen    Ja, namelijk: _______________________________________________________ 
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Andere sprekers vragen   Humanistisch verbond   Funerair spreker  

 anders, namelijk ______________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________ 

Toespraken v. 3-den toegestaan  Ja      Neen      Beperkt 

Soort dienst/bijeenkomst    Rouwdienst    Gebedsdienst   Avondwake   Woord en Communiedienst 

      Anders, namelijk: __________________________________________________________ 

Beeld- en geluidsopname van de uitvaart 

      Ja    CD-opname  DVD-opname  Fotoreportage   Video  

  Neen      Beperkt _______________________________________________________ 

Vervoer per     Rouwauto, t.w.:  ZWART  ZILVER  GRIJS  WIT 

      Overbrengauto (GRIJZE/ZWARTE VITO) 

   (Loop-)Koets   Rijdende baar (Gemeente)  Uitvaartbus   Eigen vervoer 

  Anders, namelijk: _________________________________________________________ 

Volgauto’s     Ja  Nee   

  Anders, namelijk ____________________________________________ 

Naasten → begraafplaats   Te voet 

Kleur rouwkleding     Grijs   Zwart   Wit   Rood   Dagelijkse kleding 

  Maakt niet uit  

 Anders,  _________________________________________________ 
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Muziekkeuze    Mechanisch _____________________________________________________________ 

    Koor               _____________________________________________________________ 

  Instrumentaal ____________________________________________________________ 

  kerkorgel  _______________________________________________________________ 

  Live muziek, bijv. uitvaartzanger(es)   

  Anders, namelijk   

____________________________________________________________________________ 

 

Muzieknummers, of   _________________________________________________________________________ 

andere voorkeuren  _________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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Begrafenis      

Keuze begraafplaats  ____________________________________________________________________________ 

te                                                      ____________________________________________________________________________ 

Begraven vanuit:  Aula     Kerk    Andere Locatie    

Soort graf    Algemeen huurgraf (voor 20 jaar)    

  Bestaand familiegraf (met recht)  

  Nieuw familiegraf (1 pers.)      Nieuw familiegraf (2 pers) 

 

 Let op: de tijdsduur m.b.t. de  rechten op de graven variëren per Gemeente, evenals de kosten, informeer hier tijdig naar.  

Gegevens evt. bestaand graf ___________________________________________________________________________ 

Staat op naam van               ____________________________________________________________________________ 

Steen op bestaand graf    Ja (moet dan gelicht worden)    Nee 

 

Dragers      Dames (Draagstersgilde)   Heren (Draagkracht) 

      4 / 6 / 8         4 / 6 / 8 

      Eigen dragers (familie, vrienden of bekenden  

 

Kist dalen     Ja, geheel dalen   Ja, maaiveld     Neen, geheel niet dalen 

Laatste groet a/h graf      Gezin eerst/laatst             Mogen naasten bepalen  

Tijdelijk Gedenkteken plaatsen   Ja, stenen naambordje met tekst:  

_____________________________________________________________________ 

  Nee ______________________________________________________________ 

  Anders ___________________________________________________________ 

 
 

Bloemen gewenst    Ja   Nee   

  Voorkeur welke (kleur)  ____________________________________________ 

  Anders, namelijk            ____________________________________________ 
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Crematie 

Soort Crematie     In tegenwoordigheid van nabestaanden en gebruik van accommodatie  

  Buiten tegenwoordigheid van nabestaanden zonder gebruik van      

      accommodatie (= Technische crematie)  

Keuze plaats crematorium   Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3, 4337 PB   

      Goes, ‘Het Zeeuwse Land’, Kandtweg 2, 4462 HZ   

  Terneuzen, Bellamystraat 28C, 4532 CP  

      Anders, namelijk: ___________________________________________ 

Verlaten van de aula      Gezin eerst/laatst  
 

Bloemen     ja   nee   

  Voorkeur welke (kleur)  ____________________________________________ 

  Anders, namelijk            ____________________________________________ 

Wat dient er nadien met de bloemen te gebeuren  

      mee naar huis ja/nee 

  Anders, namelijk            ____________________________________________ 

  Terrein crematorium      strooiveld/terrein bij aula/oorlogsmonument 

Bestemming van de asresten   Verstrooien terrein crematorium, al of niet in bijzijn van nabestaanden  

  Verstrooien op zee per schip of boven zee per vliegtuig 

  Verstrooien in een particulier graf  

  Plaatsen van de urn in een particulier urnengraf of urnenkelder     

   Bijzetten in een columbarium/urnenmuur/urnentuin 

  Bijzetten in of op een particulier graf, particulier urnengraf of urnenkelder 

  Bijzetten in de algemene nis voor maximaal een halfjaar (bezoek niet toegestaan)  

  Mogelijkheid de as mee naar huis te nemen in een strooikoker, asbus of sierurn 

  Deel van de as kan meegenomen worden een medaillon of miniurn  

  Het crematorium beschikt over een diversiteit aan urnen en medaillons 

  Mogelijkheid as te verzenden naar een begraafplaats of crematorium in en  

      buiten Nederland  

  Op het herdenkingsmonument op het strooiveld kunt u een memoriamplaatje  

      laten bevestigen.  
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      Anders, namelijk: ___________________________________________ 

Na de uitvaart 

Condoleance     Ja, formeel   Ja, informeel   Neen, geen condoleance  alleen schriftelijk 

Locatie     __________________________________________________________________________ 

      te _________________________________________________________________________ 

Consumpties hierbij    Neen   Ja 

 

Zo ja, welke consumpties   Koffie/thee/frisdranken   Cake/koek plateau   koekjes   Broodjes 

      Receptiedrankjes   Zoutjes   Warme snacks 

  Anders, namelijk: 

______________________________________________________________ 

Bedankkaartjes sturen  Ja    Nee  Advertentie krant  Anders 

______________________________________________________________ 

Uitvaart verzekeringspolissen  Ja,  waar opgeborgen _____________________________________    

______________________________________________________________  

  Nee   Anders ____________________________________________ 

ID-kaart en/of paspoort     waar opgeborgen ________________________________________ 

trouwboekje 

 
Overige wensen en opmerkingen:   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

U kunt u wensen ten allen tijde aanpassen, legt u daarna dan wel een aangepast exemplaar bij uw formulieren of in 

de envelop: ‘te openen na mijn overlijden’.  

Als uitvaartbegeleider komen wij u graag (zonder verplichtingen) voorlichten en eventueel kunnen wij u het één en 

ander laten zien indien u dit wenst.  

Er zijn geen kosten verbonden aan een voor bespreking.  Indien u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, kunt 

u een afspraak met één van ons maken.  


