Erik de Jong
Uitvaartverzorging &
Begeleiding
Wilsbeschikking, draaiboek van de uitvaart
Naam en voorletters:
__________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________
Geboorteplaats: _____________________________________
Adres:_____________________________________________
Postcode:______________Woonplaats: __________________
Telefoon: ______________Mobiel: ______________________

Hierbij verklaar ik dat de in deze wilsbeschikking vermelde
wensen door mij persoonlijk zijn ingevuld, welke na mijn
overlijden dienen te worden nagekomen.
Of zal dienen als een richtlijn voor mijn naasten.

Mijn wens is:
O

Begraven, begraafplaats:__________________________

O

Cremeren, crematorium:___________________________
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Kist
Hier onder kunt u aangeven hoe uw kist er uit zou moeten zien:
namelijk:
__________________________________________________

Opbaring
O Thuis:
O Uitvaartcentrum:
O Elders:
__________________________________________________

Uitvaart
O Uitvaart met een kerkdienst, zoja welke kerk:_____________
O Uitvaart zonder kerkdienst
O In stilte, alleen de directe familie
O Besloten, met alleen genodigden die ik zal vermelden
O In tegenwoordigheid van familie, vrienden en
belangstellenden

Muziek
Wat voor soort muziek wilt u bij de plechtigheid:

__________________________________________________

Condoleance
O Geen condoleance
O Alleen schriftelijke condoleance
O Ruimte in de kerk, Pastorie?
O Koffiekamer in het crematorium of begraafplaats
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Rouwdrukwerk en announces
O Geen rouwbrieven
O Wel rouwbrieven, aantal?
____________
O Vooraf
O Achteraf
O Rouwannonce in de krant?
O Welke krant(en)? _________________________________
O Bidprentje O Dankbetuiging
O Geen
O Liturgie

Rouwvervoer
Rouwauto
De rouwauto is ook verkrijgbaar in verschillende kleuren, zoals:
O Rouwauto Zwart
O Rouwauto Grijs
O Rouwauto Rood
O Rouwauto Wit
O Rouwauto Blauw
Volgauto’s
O Geen volgauto’s, nabestaanden volgen met eigen vervoer
O Wel gebruik maken van 7 persoons volgauto’s.
O Wel gebruik maken van 4 persoons volgauto’s.
Aantal:___________
Overige wensen met betrekking tot uw uitvaart:
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Datum:

___________________________________

Handtekening:

____________________________________

U kunt het wensenformulier thuis houden en eventueel
opbergen bij uw verzekeringspapieren, maar u kunt het
formulier ook opsturen naar onderstaand antwoordnummer,
zodat ik het wensenformulier kan registreren in mijn archief.
Mocht u hulp nodig hebben om uw persoonlijke wensen te
bespreken, neemt u dan contact met mij op. Hier zijn geen
kosten aan verbonden.

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl
E-mail: erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
Correspondentieadres: Antwoordnummer 24677
2490 WB Den Haag
Bezoekadres:

Van Vredenburchweg 55
2282 SE Rijswijk

Na het overlijden eerst de (huis)arts verwittigen en
daarna Erik de Jong Uitvaartverzorging &
Begeleiding:
06-51383380 of 070-3210143 (Dag en Nacht)
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