BEGRAFENISVERENIGING Hardenberg en Omstreken
e-mail: info@bvheo.nl
www.bvheo.nl
IBAN NL54 RABO 0324 9615 96
Tel (0523) 263 015

Ingeschreven onder nr 05017534 bij
de Kamer van Koophandel te Zwolle

Uitvaartcodicil om mijn persoonlijke wensen vast te leggen.
Naam:

……………………………………………………………...

Voornamen (voluit):

……………………………………………………………...

Adres:

……………………………………………………………...

Postcode/plaats:

……………………………………………………………...

Geboortedatum:

……………………………………………………………..

Geslacht en burgerlijke staat :
 םvrouw

 םman

 םgehuwd

 םGehuwd met

 םsamenwonend met

 םongehuwd

 םweduwe - weduwnaar van:

…………………………………………………………………………………………...
heeft de hierna volgende wensen en gegevens vastgelegd om te gebruiken na
het overlijden en bij het regelen en uitvoeren van zijn / haar uitvaart, de
afwikkeling van financiële verplichtingen en nalatenschap.

Vastgesteld op:

datum: .………… plaats: ……………………………………..

Handtekening:
…………………………………………………………………….
Dit uitvaartcodicil is toegezonden aan: ……………………………………………
Adres:

…………………………………………………………………………….

Postcode: ……………. Woonplaats: ………………………………………………

1

Is er een testament opgemaakt:

 םja

 םnee

Indien ja, bij welk notariskantoor:
i.v.m. te vervullen formaliteiten kunnen de volgende namen van mijn
ouders nodig zijn:

2

Vader:

……………………………………………………………………..

Moeder:

……………………………………………………………………..

Ik heb een aanvullende verzekering:

 םja

 םnee

Indien ja, bij:

……………………………………………………………...

Polisnummer:

……………………………………………………………...

Verzekerd bedrag:…………………………………………………………...
3

Ik heb een deposito (geldbedrag in één keer) gestort:  םja
Indien ja, bij:

 םnee

……………………………………………………………...

Deposito nummer:…………………………………………………………...
4

Donorcodicil opgemaakt:

5

Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik zal worden:
 םbegraven

 םja

 םnee

 םja

 םnee

 םgecremeerd

6

Ik ben lid van een plaatselijke uitvaartvereniging:

7

Mijn geloofsovertuiging is: …………………………………………………….
Uitvaart vanuit de kerk:

 םja

 םnee

Indien ja, in welke kerk: .………………………………………………………
Avondwake:

 םja

 םnee

Uitvaart vanuit gebouw:

 םja

 םnee

Indien ja, in welk gebouw: …………………………………………………….
Het melden van overlijden op telefoon: (0523) 21 66 05
7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar

8

Moeten er rouwbrieven verstuurd worden:

 םja

 םnee

Moet er een advertentie(s) geplaatst worden:

 םja

 םnee

Zo ja in welke krant:

1…………………………………………………......
2……………………………………………………..
3……………………….....………………………….

9

Moeten er bidprentjes komen:

 םja

 םnee

10

Versturen van dankbetuigingskaartjes gewenst:

 םja

 םnee

Dankbetuigingsadvertentie:

 םja

 םnee

11

Condoleanceregister:

 םja

 םnee

12

Ik wens een uitvaart in stilte:

 םja

 םnee

In tegenwoordigheid van familiekring:

 םja

 םnee

Familie en vrienden:

 םja

 םnee

Familie, vrienden en belangstellenden:

 םja

 םnee

13

Ik wens een kist van de volgende soort:
 םUit brochure BVH
 םOverige
 םKeuze nabestaanden.

14

Indien begrafenis, welke begraafplaats: …………………………………….
 םNieuw graf
 םEnkel (on)verdiept

 ם2 naast elkaar onverdiept

 םBijzetting in bestaand graf, grafnummer: …………………………………
Leverancier van de bestaande grafsteen was: …………………………….

Het melden van overlijden op telefoon: (0523) 21 66 05
7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar

15

Ik wens een gedenksteen op mijn graf:

 םja

 םnee

Tekst gedenksteen: ……………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
 םKeuze nabestaanden.
16

Kist laten dalen in aanwezigheid van nabestaanden en / of
belangstellenden:

 םja

 םnee

 םKeuze nabestaanden.
17

Indien crematie, voorkeur crematorium:

…………………………………

 םGeen voorkeur
18

Bij mijn crematie wens ik muzikale begeleiding:
Indien ja:  םLive-muziek
Mijn muziekkeuze is:

 םja

 םnee

 םAfspelen van eigen muziek
1

………………………………………………

2

………………………………………………

3

………………………………………………

 םIk laat de keuze aan de nabestaanden over.
19

Ik wens dat tijdens de crematieplechtigheid de kist  םwel /  םniet
aan het oog wordt onttrokken.

20

Asbestemming
Bijzetting in een urnenmuur:

 םja

 םnee

Bijzetting in een urnentuin:

 םja

 םnee

Bijzetting in of op een bestaand graf:

 םja

 םnee

Indien ja, graf: …………………………………………………………….
Algemene nis van het crematorium:

 םja

 םnee

Woonhuis:

 םja

 םnee

Het melden van overlijden op telefoon: (0523) 21 66 05
7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar

Bewaren van een deel van de as in een:
 םArmband

 םBroche

 םGlasobject

 םMedaillon

 םRing

 םHandafdruk

Nee, verstrooiing:
 םOp zee

 םPer schip

 םPer vliegtuig

 םOp land

 םOp het verstrooiterrein van het crematorium
 םIn aanwezigheid van de nabestaanden
 םZonder aanwezigheid van de nabestaanden
 םOp een door mij zelf gekozen plaats nl.: …………………………………
21

Na de uitvaartplechtigheid consumpties:

 םja

 םnee

Koffie / thee met:
 םCake / koek

 םBonbons

 םBelegde broodjes

 םKrentenwegge

 םKoffietafel
 םAnders nl.:

……………………………………………………………...
……………………………………………………………...

22

Bloemversiering in / op de kist:

 םja

 םnee

Voorkeur bloemen:……………………………………………………………..

23

Ik wens opgebaard te worden:
 םIn het uitvaartcentrum: “De Lariks”
 םThuis
 םElders, nl.: ……………………………………………………………………

24

Wijze van opbaren:
 םOpen opbaring
 םGesloten opbaring (met deksel op de kist en via het venster)
 םHelemaal gesloten
Het melden van overlijden op telefoon: (0523) 21 66 05
7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar

25

Tussen het moment van overlijden en de uitvaart is er gelegenheid
voor rouwbezoek:
 םVoor familie
 םVoor familie en belangstellenden
 םGeen rouwbezoek

26

Op de avond vóór de uitvaart is er een condoleance gelegenheid:
 םJa

 םMet consumpties

 םZonder consumpties

 םNee
27

Volgauto’s:
Aantal:

 םja

 םnee

……………………………………………………………...

Indien ja, voor wie:……………………………………………………………..

28

Bloemen:

 םja

 םnee

Indien ja, gaat mijn voorkeur uit naar:
Soort: …………………………………………………………………………...
Kleur: …………………………………………………………………………...

29

Bij mijn uitvaart wens ik wel / geen sprekers nl:
1.

……………………………………………………………………..

2.

……………………………………………………………………..

3.

……………………………………………………………………..

Het melden van overlijden op telefoon: (0523) 21 66 05
7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar

30

Ik wil dat na mijn overlijden mijn uitvaart, zoals ik beschreven heb,
wordt geregeld door:
Naam:

……………………………………………………………...

Voornaam:

……………………………………………………………...

Adres:

……………………………………………………………...

Postcode:

……………………………………………………………...

Woonplaats:

……………………………………………………………...

Telefoonnummer: ……………………………………………………………...
Mobiele nummer: ……………………………………………………………...
Relatie tot mij:

……………………………………………………………...

Het melden van overlijden op telefoon: (0523) 21 66 05
7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar

