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Uw laatste wensen vastleggen.

We weten allemaal, dat we vroeg of laat een keer met een overlijden te maken krijgen. 
Hoe moeilijk het ook is, toch is het goed er over na te denken en uw uitvaartwensen vast 
te leggen. Als het dan zover is, weten uw nabestaanden hoe u het wilt hebben. Daarmee 
neemt u hen zorg uit handen in een periode die voor hen waarschijnlijk wordt gekenmerkt 
door verdriet en veel regelwerk en er moet dan al zoveel geregeld worden.
 
Met dit codicil krijgt u de gelegenheid om in alle rust uw wensen te overwegen en voor 
zover mogelijk vast te leggen.
Na het invullen van dit codicil kunt u dit thuis bewaren bij al uw belangrijke papieren. U 
kunt er ook voor kiezen om uw codicil bij te laten archiveren.
 
Mocht u komen te overlijden, dan is er voor de nabestaanden en voor uw 
uitvaartverzorger een boel duidelijk en dat geeft rust. Uw uitvaart kan dan verlopen 
conform uw laatste wensen.
 
Heeft u vragen aan mij of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw codicil, neemt u dan 
contact met mij op en dan kom ik graag bij u langs om u te helpen.
 
Hartelijke groet,
Maroesjcha Branderhorst
06-411 700 06 

Een goed 
afscheid is een 
geschenk voor 
het leven.



Dit is het uitvaartcodicil van

naam:

adres:

pc/plaats:

telefoon:

geboortedatum: plaats:

Neem voor het bespreken van de uitvaart contact op met:  
Branderhorst Uitvaartzorg 
Maroesjcha Branderhorst 
06-411 700 06 / m@branderhorst-uitvaartzorg.nl

Bij overlijden graag mijn verzekeringsmaatschappij inlichten:

Donorregistratie:    ja   nee

Uitvaartverzekering:   ja   nee

 naam:

 polis(sen):

Testament:   ja   nee

 notaris: 

Executeur testamentair:   ja   nee

 naam:

 adres:

 postcode/plaats:

 telefoon:
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Overzicht met belangrijke gegevens (zoals inlogcodes/wachtwoorden):

    ja   nee

 Het is te vinden op/bij:

Het is mijn wens dat ik word:

  begraven

   eigen/familiegraf
   algemeen graf

 Naam begraafplaats:

   eigen/familiegraf, nummer:

  cremeren

 Naam crematorium:

Advertenties in kranten:    ja   nee

  Naam krant(en):

Rouwkaarten:    ja   nee

    adressenlijst ligt:

    geen adressenlijst

Bedankkaarten:    ja   nee
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Ik wil graag de volgende tekst in de rouwkaart/advertentie:

  

Ik wil de kist open:   ja   nee, liever gesloten

Ik wil opgebaard worden:

  in mijn eigen huis
  in de aula van:

  ergens anders:

Ik heb wensen over mijn kist:   ja   nee
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Ik wil dat er gelegenheid is om afscheid te nemen:

    ja   nee

 Specifieke wensen:

Bij mijn opbaring en uitvaart wens ik bloemen:

   ja   nee

 Mijn voorkeur gaat uit naar:

Ik wil dat mijn lichaam op de dag van de uitvaart vervoerd wordt met:

   rouwauto en voor de nabestaanden evt volgauto’s
   koets
   paard en wagen
   uitvaartbus
   anders:

Ik wil dat mijn kist wordt gedragen:

   ja   nee

  Door:

Mijn belangrijkste wensen voor de plechtigheid:
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Ik wil dat de afscheidsplechtigheid plaatsvindt:

  in de kerk
  in de aula van
  in het crematorium
  anders:

Ik wens dat mijn nabestaanden in de gelegenheid worden gesteld om:

  toespraken te houden
 het liefst door:

  bloemen te strooien
  anders:

Ik wil graag dat de uitvaart plaatsvindt:

  klein in besloten kring
  met alleen genodigden
  anders:

7



Bij de plechtigheid wil ik muziek:

    de volgende nummers:

   live met instrumenten:

   live gezongen door:

   geen muziek

Aan het eind  van de uitvaartplechtigheid wil ik dat mijn kist:

   blijft staan
    zal dalen in bijzijn van de naaste familie
   gedeeltelijk daalt

Ik wil dat na de uitvaartplechtigheid de volgende consumpties worden aangeboden:

   koffie en thee
   anders:
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Het is mijn wens (bij crematie) dat mijn as:

  wordt verstrooid

   ja
   nee

 Op de volgende plaats:

  wordt bijgezet

   ja
   nee

 Op de volgende plaats:

Voor mijn grafmonument heb ik de volgende wensen:
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Ruimte voor extra wensen of uitgebreidere uitleg:
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datum/plaats:

handtekening: 
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