
Wensenlijst voor de uitvaart van: 

……………………………………………………………………………… 

PERSOONLIJK: 

verzorging(afleggen) door:familie / uitvaartonderneming / anders nl. 

……………………………………………………………………………… 

kleding:…………………………………………………………………… 

sierraden:………………………………………………………………….. 

KIST (niet elke kist is direct leverbaar, wel binnen 24 uur): 

eenvoudig / vuren / eiken / riet / anders nl. 

……………………………………………………………………………… 

bekleding kist: standaard / anders nl. 

……………………………………………………………………………… 

OPBARING: 

thuis / aula ………………………………..anders nl……………………. 

opbaring open / kist sluiten………………………………………………. 

avondcondoléance ja / nee   avondwake/avondmis  ja / nee ……….. 

met/zonder koffie met ……………………………………………………. 

UITVAART: 

begrafenis / crematie     plaats …………………………………………. 

kleine cq besloten kring / algemeen / stilte 

……………………………………………………………………………… 

rouwdienst ja / nee   in ………………………………………………….. 

muziek: modern / klassiek / kerkelijk / anders nl. 

……………………………………………………………………………… 

voorganger: dominee / pastoor / humanist / anders nl. 

……………………………………………………………………………… 

kist laten dalen cq  

uit het oog laten verdwijnen tijdens de plechtigheid  ja / nee 

as bestemming: ………………………………………………………… 

kist wordt gedragen door buren / vrienden / familie / anders nl. 

……………………………………………………………………………… 

toespraken toegestaan ja / nee 

bloemen ja / nee   gift doen aan: ……………………………………….. 

na de plechtigheid, een koffietafel bij / anders nl.: 

……………………………………………………………………………… 

koffie/brood  koffie/cake anders nl.: ……………………………………. 

VERVOER: 

rouwauto / lijkkoets / anders nl.: ……………………………………… 

volgauto’s ja / nee / anders …………………………………………… 

BERICHTGEVING: 

rouwbrief: eenvoudig / in kleur / eigen ontwerp / anders nl. 

……………………………………………………………………………… 

advertentie vooraf / achteraf in ………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

bidprentje/gedachtenisprentje ja / nee     eigen foto / anders 

……………………………………………………………………………… 

GRAFMONUMENT: 

steensoort ………………………………………………………………… 

vorm: eenvoudig / anders nl. (voor zover de begraafplaats dit toelaat) 

met geheel dichte plaat / stukje open laten / grind 

opmerkingen / aanvullingen: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

datum                                          handtekening 

 

 

 

wie is nog meer op de hoogte van deze lijst 

………………………………………………………………………………. 

 

Als uw uitvaartondernemer willen wij graag alles in het werk stellen 

aan uw specifieke wensen te kunnen voldoen, waarbij wij samen met 

u een gepast afscheid betrachten. Belangrijk hierbij is, dat er 

rekening met de kosten wordt gehouden. 

 

een kopie van deze lijst kunt u in bewaring geven bij de uitvaartonderneming. 

(niet verplicht) 


