CREMATORIUM
DIEREN

Mijn uitvaart op Dieren

Wensenformulier Dieren
Crematorium Dieren biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensen
formulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel, waarmee u uw
nabestaanden kunt laten weten hoe u uw uitvaart wilt vormgeven.
Ook geeft u hiermee uw keuze voor Crematorium Dieren aan.

De plechtigheid, muziekkeuze en condoleance zijn een belangrijk onderdeel van de
uitvaart. Daarom komen ook deze onderwerpen in dit Wensenformulier aan bod.
Door uw persoonlijke uitvaartwensen te
noteren, geeft u uw toekomstige nabestaanden de mogelijkheid uw uitvaart geheel naar
uw wens uit te voeren. Naast dat dit een
geruststelling

is voor u, kan het de nabestaanden rust
geven. En dat is goed voor de rouw en
verliesverwerking.
Wij adviseren u het ingevulde Wensenformulier bij uw belangrijke papieren te
bewaren. Als u het formulier ook digitaal
bewaart, kunt u uw wensen vanzelfsprekend
op ieder gewenst moment
opnieuw uitdraaien en wijzigen. Wanneer

u tijdens het invullen vragen heeft over de
mogelijkheden voor uw uitvaart bij Crematorium Dieren (bijvoorbeeld met betrekking
tot onze aula’s, ons muziekboek, onze cateringmogelijkheden en asbestemmingsmogelijkheden) dan biedt onze website ruime
informatie: www.crematoriumdieren.nl.
Neemt u ook gerust contact met ons op.
Onze medewerkers informeren u graag en
indien u wenst kunt u een afspraak maken
met één van de medewerkers van de afdeling Informatie & Nazorg voor een geheel
vrijblijvend informatiegesprek.

Imboslaan 6
6952 JP Dieren
T 0313 419 114
E info@crematoriumdieren.nl
www.crematoriumdieren.nl
Crematorium Dieren
maakt deel uit van
‘de Facultatieve Groep’.

PERSOONSGEGEVENS

NALATENSCHAP
n Ik heb een testament opgemaakt bij: ..........................................................................
n Ik heb een codicil (wilsbeschikking) opgemaakt bij: ..................................................
n Mijn uitvaart wordt geregeld door:
n geen voorkeur
n executeur
n iemand anders, namelijk: ........................................................................................
		 naam: . .......................................................................................................................
		 voornamen: ...............................................................................................................
		 adres: .........................................................................................................................
		 postcode: ...................................................................................................................
woonplaats: ...............................................................................................................
telefoonnummer(s): .................................................................................................
e-mail adres: . ............................................................................................................

Ondergetekende
n de heer
n mevrouw
Naam: .................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................
Burgerlijke staat: ................................................................................................................
Naam eventuele partner: ..................................................................................................

Heeft de hierna volgende wensen vastgelegd voor de verzorging van zijn/haar crematie:

FINANCIËN
n Ik heb een uitvaartverzekering bij: .............................................................................
Polisnummer: . ..............................................................................................................
Dit is een*:
n naturaverzekering (zijn al uw wensen gedekt?)
n kapitaalverzekering
n Ik heb geen uitvaartverzekering
* Kijk uw polis na, het soort verzekering is van belang.

Datum: . ..............................................................................................................................

Handtekening: ...................................................................................................................

n Mijn uitvaart wordt uitgevoerd door uitvaartonderneming:
		 naam: . .......................................................................................................................
		 adres: .........................................................................................................................
		 postcode: ...................................................................................................................
plaats: ........................................................................................................................
telefoonnummer: . ....................................................................................................
n Ik laat deze keuze over aan mijn nabestaanden

MEDISCH
n Ik heb een donorcodicil opgemaakt
n Ik draag een pacemaker
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LOCATIE

ADVERTENTIE

n Ik wens dat mijn crematie plaatsvindt bij Crematorium Dieren:
Crematorium Dieren
Imboslaan 6
6952 JP Dieren
0313 - 419 114
info@crematoriumdieren.nl

n Ik wens geen advertentie
n Ik wens een advertentie in:
. .......................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................
n Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

OPBAREN

ROUWKIST

n Ik wens opgebaard te worden bij de uitvaartondernemer (24u per dag toegankelijk)
n Ik wens thuis opgebaard te worden
n Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

n Ik wens geen kist, maar: ...............................................................................................
n Ik wens een kist met de volgende eigenschappen:
n materiaal: ..................................................................................................................
n kleur: .........................................................................................................................
n beslag: .......................................................................................................................
n Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

CONDOLEANCEBEZOEK
n
n
n
n
n
n

Ik wens geen bezoek
Ik wens alleen bezoek door familie
Ik wens bezoek door familie en belangstellenden
Met consumpties
Zonder consumpties
Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

VERVOER
n Ik wens te worden vervoerd:
n in een standaard rouwauto
n in een speciale rouwauto, namelijk: . ......................................................................
n in een koets
n ander vervoer, namelijk: . .........................................................................................
n Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

ROUWDRUKWERK
n Ik wens geen kaarten
n Ik heb geen voorkeur
n Ik wens rouwdrukwerk met de volgende uitstraling:
n modern
n klassiek
n neutraal
n eigen ontwerp. Deze is opgeslagen/bewaard:
		

Volgauto’s/volgkoetsen:
n ja
Voor de volgende personen:
. .......................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................

. ................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................
n nee

		
. ................................................................................................................................
n Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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BLOEMEN

PLECHTIGHEID

Ik wens:
n geen bloemen bij mijn uitvaart
n wel bloemen bij mijn uitvaart
Bij voorkeur:
n soort: . ........................................................................................................................
n kleur: .........................................................................................................................
n Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Ik wens mijn plechtigheid te laten plaatsvinden in de:
n Veluwezaal
n IJsselzaal
n Eikenhof (bij mooi weer) - hier kan de kist niet wegglijden
Tijdens de plechtigheid wens ik:
n wel sprekers
n gewenste sprekers:

Ik wens dat de bloemen na mijn uitvaart:
n bij het bloemenmonument worden geplaatst
n anders: ...........................................................................................................................

		 ....................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................
n geen sprekers
n Ik laat de keuze m.b.t. sprekers over aan mijn nabestaanden

UITVAART
Ik wens een uitvaart:
n in stilte (pas na de uitvaart volgt kennisgeving van mijn overlijden)
n in besloten kring
n met belangstellenden
n Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

n wel muziek
n Ik wens live muziek door:
. .......................................................................................................................................
n gewenste muziek:
.............................................................................................................................................

RELIGIE

.............................................................................................................................................

n Ik wens geen kerkelijke uitvaart
n Ik wens een kerkelijke uitvaart. Mijn geloofsovertuiging is:

.............................................................................................................................................
n geen muziek
n Ik laat de keuze m.b.t. muziek over aan mijn nabestaanden

.............................................................................................................................................
n Ik wens mijn kerkelijke uitvaart in kerk/kapel/zaal:
n Ik wens een kerkelijke uitvaart op Crematorium Dieren
n Ik wens een avondwake

OPNAME
n Ik wens een geluidsopname
n Ik wens een DVD-opname
n Ik laat de keuze m.b.t. opnames over aan mijn nabestaanden

n Suggesties voor bepaalde bijbelteksten voor de lezingen/toespraak:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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AFSLUITING PLECHTIGHEID

n Verstrooiing op zee
n per schip
n boven zee per vliegtuig
n zonder aanwezigheid van nabestaanden
		
Ik wens nadien bericht van de verstrooiing aan de nabestaanden n ja n nee
n bloemengroet
n in aanwezigheid van de nabestaanden

n Ik wens dat er langs de kist wordt gelopen voor een laatste groet
n Ik wens dat mijn kist wegglijdt in het bijzijn van nabestaanden en belangstellenden
n Ik wens dat mijn kist wegglijdt, alleen in het bijzijn van mijn nabestaanden
n	Ik wens dat mijn kist na het afscheid blijft staan en pas wegglijdt als iedereen
de aula heeft verlaten
n Ik laat de keuze m.b.t. de afsluiting van de plechtigheid over aan mijn nabestaanden

n Het meenemen van (een deel van) de as naar huis:
n in een sierurn, één of meerdere medaillon(s), miniurntje(s) en/of glasobject(en)
n in een asbus
n in een askoker ter verstrooiing

ASBESTEMMING
Ik wil graag dat de volgende bestemming aan mijn as wordt gegeven:
n bijzetting
n in één van de columbaria in het gedenkpark van Crematorium Dieren
n in een urn in het gedenkpark van Crematorium Dieren
n gedenksteen of monument (in urnentuin)
n bijzetting elders, namelijk: ......................................................................................

n Overbrenging van de as naar begraafplaats/crematorium:
n via het crematorium
n door de nabestaanden zelf
n Ik laat de keuze m.b.t. mijn asbestemming over aan mijn nabestaanden

Ik heb de volgende wensen m.b.t. het gedenkteken op mijn urnengraf:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
n Verstrooiing op het strooiveld in het gedenkpark van het Crematorium Dieren:
n zonder aanwezigheid van nabestaanden
Ik wens nadien bericht van de verstrooiing aan de nabestaanden n ja n nee
n in aanwezigheid van de nabestaanden
n verstrooiing elders, namelijk: ..................................................................................
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CONDOLEANCE

OVERIGE PERSOONLIJKE WENSEN/AANWIJZINGEN:

De invulling van mijn condoleance na de plechtigheid is:
n eenvoudig/standaard
Ik wens daarbij de volgende consumpties:
n koffie/thee/ fris
n cake
n broodjes

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
n uitgebreid
Ik wens daarbij de volgende consumpties:
n koffie/thee/ fris
n diverse koeken
n broodjes
n luxe broodjes
n broodje kroket
n wijn/bier

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

n cake
n soep

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

n luxe
Ik wens daarbij de volgende consumpties:
n koffie/thee/ fris
n diverse koeken
n cake
n broodjes
n luxe broodjes
n soep
n broodje kroket
n borrelgarnituur warm/koud
n wijn/bier
n mousserende wijn

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
n Ik laat de keuze m.b.t. de consumpties in de condoleanceruimte over
aan mijn nabestaanden

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

6

