Document : persoonlijke wensen voor begrafenis of crematie (invulformulier)
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Telefoon:
Straat:
Postcode:

Huisnr.:
Plaats:

Opgemaakt te:

Plaats:

Persoonlijke fiche:








Heeft u een testament ?
 Neen
 Ja, opgemaakt bij notaris : ………………
 Ja, ik heb een eigenhandig geschreven testament dat te vinden is :
……………………………………………………..
Heeft u een huwelijkscontract ?
 Neen
 Ja, opgemaakt bij notaris : ………………...
Heeft u kinderen ?
 Neen
 Ja : geef naam en geboortedatum
……………………………………..
………………………………………
………………………………………
Documenten die uitvaartzorg D’HONDT nodig heeft bij overlijden:
identiteitskaart, reispas, rijbewijs, SIS-kaart, trouwboekje, huwelijkscontract,
testament mbt uitvaartwens.

Na mijn overlijden :






Wil ik worden begraven :
 Op de begraafplaats van : …………………….
 In een kosteloos graf
 In een concessie volle grond
 In een concessie met grafkelder
 Ik wil nadien een traditioneel grafmonument : ja / nee
Wil ik worden gecremeerd :
 Mijn as vindt haar bestemming op de begraafplaats van : …………..
 In een columbarium
 In een urnengraf
 asverstrooiing op de strooiweide
 Mijn as vindt haar bestemming :
 thuis (de gangbare wetgeving respecterend)
 op zee
 elders ( de gangbare wetgeving respecterend)
Laat ik mijn nabestaanden bepalen op ik word begraven of gecremeerd

Verzekering voor de kosten van de uitvaart




Ik heb een verzekering bij ………..
Ik heb geen verzekering
Ik heb een geblokkeerde rekening bij de bank ………….

Opbaring en begroeting :




Bij opbaring heb ik volgende wensen en/of kledijvoorschriften : ………………….
Begroeting is toegestaan
Begroeting is niet gewenst, met uitzondering van ……..

Uitvaartplechtigheid:







In de kerk te ……………………
In het meditorium onder vorm van :

eucharistieviering met priester
 christelijke gebedsdienst
 neutraal filosofische dienst
 vrijzinnig afscheid
 andere / eigen voorganger
Korte afscheidsrede op de begraafplaats :
Ik wens geen enkele vorm van eerbetoon of plechtigheid
Specifieke wensen m.b.t. uitvaartplechtigheid :
 Ik wens dat volgende muziekstukken gespeeld worden: ……
 Ik wens dat volgend beeldmateriaal ingelast wordt: ……………
 Ik wens volgende spreker/teksten/getuigenissen : ……………..
 Ik laat dit over aan mijn nabestaanden: ……………………………………

Bloemen:




Ik wens volgende bloemen bij de opbaring : kleur/soort:………………….
Ik wens volgende bloemen bij mijn uitvaart : kleur/soort:………………….
Ik wens geen bloemen

Rouwdrukwerk:
Rouwbrieven:
 Vóór de uitvaart
 Na de uitvaart
 Geen rouwbrieven
 Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen
Gedachtenisprentjes:
 Met foto
 Met tekst
 Geen gedachtenisprentjes
 Ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

Overlijdensbericht in de krant:
 Ik wens een overlijdensbericht in volgende kranten
 Geen overlijdensbericht
 Ik laat dit over aan nabestaanden

Bijeenkomst na de uitvaart:
 Traditionele koffietafel
 Warme maaltijd
 Receptieformule
 Geen rouwmaaltijd
Verdere persoonlijke wensen, richtlijnen of tekst:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

