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UITVAART

Het afscheid is net zo persoonlijk 

als het leven, zoals je was. 

Voor je ligt Aandacht voor Afscheid. Of liever gezegd jouw afscheid. Hierin 

kun je je persoonlijke voorkeuren of wensen vastleggen met betrekking

tot je uitvaart. Vastleggen en bespreken hiervan is toch vaak moeilijk. 

Je moet immers nadenken over de dood en je eigen uitvaart. 

Dit doen we liever niet.

In dit document geef je zelf antwoord op vragen die belangrijk zijn en aandacht 

vragen voor jouw afscheid. Aandacht voor Afscheid kan rust geven en inzicht 

brengen als het op papier staat.

Als het moment van overlijden daar is kunnen de nabestaande(n) zich richten 

op het afscheid en de uitvaart. Het is voor hen een geruststellende gedachte 

dat jouw uitvaart verloopt zoals jij dit gewild zou hebben. Dit draagt bij aan 

een waardevoller afscheid. Het kan misschien ook zo zijn dat je binnenkort

met een overlijden te maken krijgt, dat er geen nabestaande(n) zijn, maar dat 

je toch met aandacht jouw afscheid wil laten vastleggen of wil bespreken.

Je kunt altijd geheel vrijblijvend en kosteloos contact opnemen met 

Van Buuren Uitvaart voor vragen, een kennismaking met mij, het doornemen 

van Aandacht voor Afscheid of het houden van een voorgesprek.

Als freelance uitvaartverzorgster kan ik je ona� ankelijk informeren 

over diverse mogelijkheden en kosten.

Ik ben er voor jou.

Nancy van Buuren

Van Buuren Uitvaart

info@vanbuurenuitvaart.nl  

06 40 089 563
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PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam:

Voornamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:       Geboorteplaats:

Adres:

Telefoonnummer:

Partner van:

Titel(s)/onderscheiding(en):

E-mail:

BSN nummer:

Burgerlijke staat:       Aantal kinderen:

Godsdienst: 

Registraties

� Ik heb een pacemaker of ICD 

� Ik geef toestemming voor obductie of sectie 

Testament

� Nee

� Ja, bij notaris: 

Uitvaartverzekering

� Kapitaalpolis   � Diensten/naturapolis*  � Deposito 

Maatschappij: 

Polisnummer(s):

Maatschappij:

Polisnummer(s):

*  Je bent vrij om een uitvaartondernemer naar keuze in te schakelen, ongeacht waar je verzekerd bent. 

De verzekeringsmaatschappij zal na het overlijden het verzekerde bedrag uitkeren, dat weer kan worden gebruikt 

voor het verzorgen van een waardig afscheid. Van Buuren Uitvaart adviseert op een transparante wijze over de 

beste mogelijkheden hierover.
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IK WIL MIJN AFSCHEID LATEN 

VERZORGEN DOOR

� Van Buuren Uitvaart   

  Als freelance uitvaartverzorgster werk ik voor diverse uitvaartondernemingen. 

Hierdoor ben ik transparant en ona� ankelijk. We kijken samen wat passend is bij 

de wensen met betrekking tot de uitvaart.

� Dat laat ik aan mijn nabestaande(n)  

Contactpersonen na het overlijden

Naam:

Voornaam:

Adres:

Telefoonnummer: 

E-mail:

Relatie:

Naam:

Voornaam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Relatie:
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Laatste verzorging

Verzorgd worden door: 

� Uitvaartonderneming

� Nabestaande(n) met uitvaartverzorger

� Dat laat ik aan de nabestaande(n)

Kleding

Ik wens graag de volgende kleding aan:

� Bijzondere wensen: (bril, sieraden, haar, make-up) 

� Dat laat ik aan de nabestaande(n)

Opbaring

Ik wens

� Geen opbaring 

� Thuis   � Uitvaartcentrum  � 24-uurs kamer  � Aula   � Kerk

� Anders namelijk:

� Dat laat ik aan de nabestaande(n)

Kist l Mand l Wade

� Eenvoudige uitvaartkist    � Mand 

� Massief houten uitvaartkist  � Wade en opbaarplank

� Dat laat ik aan de nabestaande(n)

� Ik zou het graag zo willen: 

Ik wens dat de Kist l Mand l Wade

Ik wens dat

� Direct wordt gesloten

� Voor de uitvaart wordt gesloten

� Dat laat ik aan mijn nabestaande(n) 

Rouwbezoek

� Gelegenheid tot afscheid nemen

� Geen gelegenheid tot afscheid nemen

� Dat laat ik aan de nabestaande(n)
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Ik wens begraven te worden in een

� Algemeen graf 

� Nieuw eigen graf/ familiegraf 

� Bestaand familiegraf

Grafnummer: 

Bijzetten bij: 

Overleden op:

Ik wens gecremeerd te worden 

Mijn as wordt verstrooid 

� Strooiveld crematorium 

� Op zee 

� Dat laat ik aan de nabestaande(n)

� Anders: 

Zal worden bijgezet in: 

� Urnenmuur   

� Graf bij:

� Dat laat ik aan de nabestaande(n)

Mijn voorkeur voor een begraafplaats of crematorium is:

Rechthebbende van het graf is/ wordt:

�  Dat mijn lichaam ter beschikking gesteld wordt aan de wetenschap.

Bij leven dien je dit kenbaar te maken, indien het lichaam niet geaccepteerd 

wordt voor wetenschappelijk onderzoek dan wens ik te worden: 

� Gecremeerd   � Begraven 

  De ter beschikkingstelling/registratie graag bij dit document 

Aandacht voor Afscheid bewaren. 

Een kopie graag bij de huisarts. Meer informatie kun je vinden op:

www.lichaamsdonatie.info 
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Rouwkaarten

Ik wens:

� Geen rouwkaarten verstuurd

� Vooraf rouwkaarten verstuurd     � per post � digitaal  � beiden

� Achteraf rouwkaarten verstuurd  � per post  � digitaal  � beiden

� Dat laat ik aan mijn nabestaande(n)

Dankbetuigingen verstuurd � Ja  � Nee  � Dat laat ik aan mijn nabestaande(n)

 Tip: voeg een recent adressen bestand bij dit document” Aandacht voor Afscheid”, 

zo weten je nabestaande(n) wie er eventueel op de hoogte moet worden gebracht van jouw overlijden.

Advertentie

Ik wens:

� Geen advertentie

� Dat laat ik aan mijn nabestaande(n)

� Landelijk dagblad

    welke:

� Lokale huis - aan - huis krant

   welke: 

Bloemen

Ik wens:

� Geen bloemen

� Seizoens bloemwerk

� Dat laat ik aan mijn nabestaande(n)

� Bloemwerk specifi ek: 

Rouwvervoer

Ik wens:

� Geen rouwauto

� Rouwauto (zwart/grijs) 

� Rouwauto in een andere kleur of model: 

� Dat laat ik aan mijn nabestaande(n)

� Ander vervoermiddel:

Volgauto(s) � Ja  � Nee  � Dat laat ik aan mijn nabestaande(n)

Aantal:
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AFSCHEIDSPLECHTIGHEID 

Ik wens graag een: 

� Afscheidsplechtigheid   � Geen afscheidsplechtigheid*

*   Het lichaam zal dan uitsluitend begeleid worden naar het crematorium of 

begraafplaats. Hierbij kunnen eventueel nabestaande(n) aanwezig zijn.

Ik wens mijn nabestaande(n) mee naar het crematorium of begraafplaats? 

� Ja    � Nee

Tijdens de afscheidsplechtigheid graag deze muziek:

1.

2.

3.

4.

5.

Tijdens de afscheidsplechtigheid: 

� Mag er een fotopresentatie getoond worden

� Mag er een opname of livestream worden gemaakt

� Mogen er foto’s gemaakt worden

� Dat laat ik aan de nabestaande(n)

Gelegenheid tot condoleren

� Nee

� Ja, voor de afscheidsplechtigheid

� Ja, na de afscheidsplechtigheid

� Dat laat ik aan de nabestaande(n)

� Anders: 

Consumpties/catering 

� Geen consumpties  � Alcoholische dranken  � Hartige hapjes

� Koffi  e, thee, fris, sap   � Koek/cake/taart � Nootje/zoutje

� Dat laat ik aan de nabestaande(n)

� Anders: 
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Met alle keuzes die je hebt gemaakt kun je tot uitdrukking laten komen wie je was en waar je van hield.

In de notitie ruimte hieronder kun specifi ek zaken aangeven die voor jouw afscheid extra aandacht vragen..

Denk hierbij aan tekst van de rouwkaart, een gedicht, sprekers.

Ook kun je aangeven wat je niet wenst.

Met Aandacht voor Afscheid

Hierin wil ik graag met je meedenken en duidelijkheid bieden voor wie jouw afscheid gaat verzorgen als

nabestaande(n)/opdrachtgever.

Mijn doel met betrekking tot Aandacht voor Afscheid

Ik wil dat alles wat omschreven staat in Aandacht voor Afscheid

� Strikt wordt uitgevoerd

� Als richtlijn gebruikt wordt voor mijn afscheid

Overige notities rondom jouw afscheid: 

Datum:      Plaats:

Handtekening:
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AANDACHT VOOR AFSCHEID

In dit document heb je genoteerd (in grote lijnen) wat voor jou belangrijk is 

en welke keuzes je hebt gemaakt om jouw afscheid vorm te geven. 

Met aandacht. Met aandacht voor afscheid.

Breng degene die bij jouw uitvaart betrokken zal/zullen zijn op de hoogte dat je 

dit hebt ingevuld hebt. Bewaar dit document goed. Bij de eventuele (uitvaart) 

verzekering of andere belangrijke administratie. Het is ook mogelijk om dit 

document ingevuld op te slaan.

Je kunt altijd geheel vrijblijvend en kosteloos contact opnemen met 

Van Buuren Uitvaart voor vragen, een kennismaking met mij, het doornemen 

van Aandacht voor Afscheid of het houden van een voorgesprek.

Als freelance uitvaartverzorgster kan ik je ona� ankelijk informeren over 

diverse mogelijkheden en kosten.

Ik ben er voor jou.
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Nancy van Buuren

Van Buuren Uitvaart

info@vanbuurenuitvaart.nl 

06 40 089 563
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Het afscheid is net zo persoonlijk 

als het leven, zoals je was. 


