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Naam en voornamen  : ���������������������������. 
Adres    : ���������������������������. 
Postcode en woonplaats : ���������������������������. 
Geboortedatum en –plaats : ���������������������������. 
Gehuwd met / wed. van : �������������.................................................... 
Partner/samenwonend met : ���������������������������.  
Aantal kinderen  : ���������������������������. 
Geloofsovertuiging  : ���������������������������. 
 
 
Medische info 
 
Naam huisarts: ���������������������������������.. 
Adres/Woonplaats/Telefoon: �������������...................................................... 
� Ik heb het donorregistratieformulier ingevuld  
� Ik heb een hersencodicil ingevuld 
� Ik heb een pacemaker, ICD, neurostimulator of onderhuidse insulinepomp 
 
Contactpersoon na mijn overlijden 
 
Naam: ��������������������������������................... 
Telefoon: ������������������������............................................ 
 
Verzorging uitvaart 
 
� Ik ben lid van Begrafenis & Crematievereniging St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-West 
� Verzorging van de uitvaart door: ������������������������.. 
� Ik heb een uitvaartverzekering bij: ��..���...�����polisnummer: ������ 
� Er is een testament opgemaakt (via elke notaris op te vragen bij het Centraal Testament Register) 

 

� Ik heb een executeur  
Naam: �����������������������������������.. 
Adres/postcode/woonplaats: �������������������������� 
 

� Ik wens dat er een rouwcirculaire wordt verzorgd   
 
� Ik wens advertenties in krant(en) 

Naam krant(en): �����������edities: ����������������� 
 
Ik wens dat mijn lichaam wordt opgebaard in: 

� Het woonhuis op bed of in de kist 
� een uitvaartcentrum  
� anders: ���������������������������������.. 
 

Ik wens de volgende kleding/juwelen e.d. te dragen: 
����������������������������������������.. 

 
Uitvaart 
� Ik wens dat mijn uitvaartplechtigheid plaatsvindt in besloten kring 
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� Officiële uitvaart : 
Ik wens dat mijn uitvaartplechtigheid plaatsvindt in  
� De �����������.kerk te ��������������������� 
De aula van 
� Een uitvaartcentrum 
� Het crematorium 

 
Ik heb wensen m.b.t. de muziek bij mijn uitvaartplechtigheid 

� Live/CD: ��������������������������������� 
� Muziekkeuze: ������������������������������.. 

������������������������������������� 
 
Wensen m.b.t condoleance  

� Apart moment voor de uitvaart 
� Na de uitvaart 
� locatie 
� Consumpties: ������������������������������.. 

 
Begrafenis/Crematie 
 
� Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik word begraven 

� in een algemeen graf 
� eigen/familiegraf 

Naam begraafplaats�����������������������������........ 
 
� Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik word gecremeerd. 
Asbestemming 

� Verstrooiing indien mogelijk op de volgende plek: ��������������.. 
� Verstrooiing op het verstrooiveld bij crematorium met / zonder familie 
� Verstrooiing op zee met/zonder familie 
� Bijzetting in graf/urnengraf/urnenmuur/columbarium 
� Asbus naar familie/strooikoker 
� Na mijn overlijden wens ik dat mijn sociale media worden gewist / worden beheerd 

door: ����������������������������������. 
anders, namelijk: ����������������������������� 

 
Andere wensen  
 
Ik heb ten aanzien van mijn uitvaart/begrafenis/crematie de volgende  specifieke wensen: 
(Hierbij kunt u o.a. denken aan bloemen, kist, bijzonder vervoer, sprekers etc.) 
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������� 
 
Plaats�������������.  Datum������������������. 
 
Naam�������������  Handtekening��������������� 
 
Deze kaart in eigen bezit houden op een bekende plek + adressenlijst 


