
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIJN UITVAARTWENSEN 
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Inleidende woorden 

 
 

De inhoud van dit boekje is vooral bestemd voor uzelf en als leidraad voor 
uw nabestaanden.  
 
Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, 
dat vinden wij de normaalste zaak van de wereld, zoals bij geboorte, 
verjaardag of huwelijk. Waarom zou u dus niet uw eigen, specifieke 
wensen met betrekking tot uw eigen uitvaart mogen vastleggen? Uw naaste 
familie/nabestaanden worden hierdoor ontlast van veel vragen en zorgen.  
 
Een uitvaart is immers een persoonlijk afscheid, waarbij centraal staat dat 
alles verloopt zoals u dat voor ogen hebt. Door dit boekje kunt u uw 
persoonlijke wensen kenbaar maken aan hen die dicht om u heen staan. 
 
Naast praktische onderwerpen, is er gelegenheid om uw uitvaart te 
omschrijven en aandachtspunten vorm te geven.  
 
Het is niet eenvoudig om concreet na te denken over uw uitvaart, terwijl dit 
toch belangrijk kan zijn. 
 
Het is goed om persoonlijke wensen te bespreken met uw familieleden of 
andere nabestaanden. 
 
Wanneer u verder vragen hebt, bel ons dan gerust. 

 

 

Telefoon: 0341-415098 (24 uur per dag bereikbaar) 

 

info@rouwcentrumschaftenaar.nl 
www.rouwcentrumschaftenaar.nl 

 
 
 
 

  
                                

   

 
Méér dan de laatste zorg alleen….. 
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Wij zijn uw contactpersoon en uitvaartverzorgerWij zijn uw contactpersoon en uitvaartverzorgerWij zijn uw contactpersoon en uitvaartverzorgerWij zijn uw contactpersoon en uitvaartverzorger    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gert AlthofGert AlthofGert AlthofGert Althof     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bert van OostenBert van OostenBert van OostenBert van Oosten    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn er voor U. 

 
 



Rouw- en uitvaartcentrum Schaftenaar  Dichtbij- Vertrouwd-Persoonlijk 

Persoonsgegevens 
 
 
 

 
 
Ondergetekende, 
 
Naam: 
 
Voornamen: 
 
Woonplaats en adres: 
 
Geboortedatum en -plaats: 
 
Datum: 
 
Levensovertuiging: 
 
Handtekening: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een adressenlijst met de namen kunt u bij dit boekje bewaren van 
familieleden, kennissen, (vroegere) buren, huiseigenaar, 
(vroegere) werkgevers. 
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PERSOONLIJKE WENSEN 

BETREFFENDE DE UITVAART 

 
Dient een kennisgeving (rouwbrieven) verzorgd te worden?  
Ja /   Nee 

 

Naast de kennisgeving van overlijden in de vorm van rouwbrieven, 
kunnen ook rouwadvertenties worden geplaatst in dag- , week- of 
kerkbladen. Advertentie's in week (huis aan huis bladen) zijn 
doorgaans minder kostbaar dan dagbladen (Harderwijker Courant ca. 
300,00 euro en de Trouw ca. 1000,00 euro) 
 
Advertenties in de volgende kranten: 
 
1.  ………… 
2. ………… 
 
De vormgeving van een uitvaart is een belangrijk uitgangspunt bij  
het regelen ervan. Te denken aan locatie's, inhoud van een dienst en of 
plechtigheid, muziek etc. Hieronder staan kort enkele aandachtspunten 
weergegeven. Elk aspect kan afzonderlijk worden vormgegeven en 
omschreven. 
 
Ik wens een 
 
О   Begrafenis te…………………. 
О   Crematie te…………………… 
О   Ter beschikking stelling van de wetenschap; 

 De benodigde papieren zijn op te vragen bij uw huisarts: 

 ………………………………. 
 
Plaats van opbaring 
 
De plaats van opbaring en de mogelijkheid om afscheid te kunnen 
nemen, zijn voor de nabestaanden wezenlijke zaken. Hieronder 
volgt een aantal mogelijkheden en ideeën. 
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Mijn voorkeur gaat uit naar een opbaring:  

О    Thuis; in een kist, op bed of tussenvormen hiervan; 
O    Familiekamer (24 uur per dag toegankelijk met een eigen sleutel)                                                       
 van rouwcentrum Schaftenaar of elders;  
О    In het rouwcentrum of een aula elders; 
 
Heeft u voorkeur voor bepaalde kleding?  
 
Te denken aan een nette kleding, dagelijkse kleding, werkkleding, 
pyjama, lijkwade (te verkrijgen in diverse stoffen); 
 
Kledingvoorkeur:………. 
 
Afscheid nemen (fysiek kijken): 
 
Wilt u uw naasten, vrienden, kennissen de gelegenheid geven om 
afscheid te kunnen nemen?  Afscheid nemen Ja   /   Nee; 

 

Hoe geef je het afscheid nemen vorm: door één avond of middag te 
'plannen', of juiste meerdere momenten te genereren. Geef ik 
iedereen de gelegenheid, of juist splitsen (familie, vrienden) of juist 
helemaal niet. 
 
Afscheid nemen kan ook in de vorm van een condoleance, met 
aanwezigheid van familie of juist alleen schriftelijk. 
 

Uitvaartkist 
 
De keuzemogelijkheden voor een kist zijn erg uiteen lopend, van 
gefineerde kisten, massief, gekleurde kisten, kisten van riet of karton 
of juist helemaal geen kist. Op uw verzoek kan de uitvaartverzorger 
u aan de hand van foto’s de verschillende mogelijkheden laten zien. 
 
Ο    Netjes en eenvoudig; (eiken fineer kist); 
Ο    Uitgebreid tot exclusief: (massief eiken); 
       (verschillende handgrepen: hout, ‘koper’ of zilverkleurig)  
O    Grenenhout, Populierenhout, Ayous, Pitriet, Karton. 
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Ik wil een 

 
Kerkelijke uitvaart       Ja   /   Nee 
Plechtigheid vanuit een kerk     Ja   /   Nee 
Plechtigheid vanuit het rouwcentrum    Ja   /   Nee 
Plechtigheid vanuit aula begraafplaats Elzenhof  Ja   /   Nee 
Plechtigheid vanuit een andere locatie, te weten: vanuit een dierbare 
plek een hotel, een vereniging (gebouw), kantine of juist vanuit huis. 
 
In overleg met u kan een plan worden gemaakt hoe e.e.a. zou kunnen 
verlopen. 
 
Condoleren 
 
Online condoleance/gedachtenispagina   Ja   /   Nee 
Condoleanceavond        Ja   /   Nee 
Condoleance voor aanvang van de uitvaartdienst  Ja   /   Nee 
Condoleance na afloop van de uitvaart    Ja   /   Nee 
 
Naam geestelijke / voorganger /  Uitvaartspreker(ster); 
 
 
Onderstaande punten hebben betrekking op het verder  
inhoud geven aan de uitvaart. Elk onderdeel kan in uw persoonlijk 
draaiboek worden opgenomen en uitgewerkt 
 
Uitvaart met familie en belangstellenden   Ja   /   Nee 
Uitvaart in stilte / besloten kring     Ja   /   Nee 
Mijn lichaam t.b.s. aan de wetenschap    Ja   /   Nee 
Muziek (cd of juist live) bij de uitvaartplechtigheid Ja   /   Nee 
Foto presentatie        ja   /   Nee 
Orgelmuziek bij de uitvaartplechtigheid   Ja   /   Nee 
Bloemen bij de uitvaartplechtigheid     Ja   /   Nee 
Kist dalen         Ja   /   Nee 
Volgauto’s (zwart/ grijs, 4/7 personen)   Ja   /   Nee 
Dragers          Ja   /   Nee 
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Vervoer 
 
Er zijn diverse mogelijkheden van vervoer op de dag van de uitvaart. 
Wij hebben een gangbare zwarte rouwauto. Dit is een open en laag 
model, wat een open en transparant karakter van vervoer geeft. Maar 
er is meer, onderstaande optie zijn keuzes. Elke keuze geeft een ander 
financieel beeld van vervoer.  
Een rouwauto; zwart, grijs, wit; een uitvaartbus, een motor; een 
(bak)fiets, paard met koets of boerenkar of juist os met een wagen. 
Maar -in overleg- is eigen vervoer ook mogelijk (vrachtauto, 
bokkenkar, bakfiets). 

 
Consumpties voor en / of na de uitvaart 
 
Voor en of na afloop van een uitvaart kan er koffie/thee en/of 
frisdrank worden geschonken. Daarnaast -meestal na afloop- worden 
de gangbare broodjes, krentenwegge of plakjes cake geserveerd.  
Maar catering kan vrijwel alles zijn e.e.a. vaak afhankelijk van het 
tijdstip van de uitvaart, familiegebruik, traditie of iets waar de 
overledene dol op was. Al deze wensen zijn in overleg invulbaar. 
 
Consumpties 
 
О   Koffie/thee/frisdrank/bier/wijn 
О   Broodjes  
О   Krentenwegge 
О   Cake  
О   Koekjes 
O   Soep 
О   Petit four, saucijsen, bittergarnituur etc.  
 
Muziek 
 
Mijn voorkeur voor muziek: 
1.  ………… 
2. ………… 
3. ………… 
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Wensen betreffende de laatste rustplaats   
 
In Harderwijk zijn twee gemeentelijke begraafplaatsen in gebruik: 
Begraafplaats Oostergaarde, gelegen aan het Oosteinde 12 en   
begraafplaats Elzenhof, gelegen aan de Walstein 99.  
 
Zo zijn alle begraafplaatsen verschillend en hebben een eigen 
karakter; in Ermerlo zijn de graven doorgaans voor 3 personen, in 
Putten wordt de graflocatie aangewezen, in Zeewolde is het nieuwe 
deel op een ‘terp’, in Lelystad is er de mogelijkheid om bovengronds 
begraven te worden (net als in Zuid Europa) en de gebruikelijke 
manier. Ook diverse natuurbegraafplaatsen zijn mogelijk. 
 

Begrafenis (familiegraf / algemeen graf) 
 

Algemene graven zijn graven die in beheer blijven van de eigenaar 
van een begraafplaats (vaak een gemeente). Daarin kunnen personen 
uit verschillende families worden begraven. 
 
Eigen graven/familiegraf, het woord zegt het al. Meestal zijn dat 
graven voor twee personen (twee inlage, boven of naast elkaar). Zo'n 
graf word aangekocht voor een bepaalde periode met het recht om het 
aan het einde van de looptijd weer te kunnen verlengen. Regels staan 
in statuten of gemeentelijke verordeningen, altijd op te vragen bij de 
eigenaar van een begraafplaats. 
 
Op de begraafplaats:……………. 
 
Elders in Nederland, namelijk te:………… 
 
Eigen graf met grafnummer:………… 
 
Sprekers aan het graf: 

1…………. 
 
2…………. 
 
3…………. 
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Het graf 
 
De status van een eigen (familie) graf op de Harderwijker 
begraafplaatsen variëren in tarieven -door de diverse termijnen- die 
door de Gemeente zijn vastgesteld. De mogelijkheid voor 
graftermijnen zijn in Harderwijk 10, 20, 30 jaar of voor onbepaalde 
tijd. Daarnaast zijn er verplichte onderhoudskosten (via de 
gemeentelijke belasting) die in rekening worden gebracht. 
 
Veel families hebben een reeds bestaand graf, waarvan in geval van 
overlijden vaak opnieuw gebruik kan worden gemaakt. Dit is niet op 
elke begraafplaats mogelijk 
 
In geval dat er een nieuw graf moet worden aangekocht, is er in 
Harderwijk de unieke mogelijkheid om een graflocatie zelf uit te 

zoeken. 
 
Ook rondom een begrafenis zijn er vele vormen van rituelen van 
afscheid nemen denkbaar; van wensballonnen, los laten van duiven, 
strooibloemen, schepjes zand, grafgroen of het zelf sluiten 
(dichtgooien) van een graf.  
 

Onze uitvaartverzorgers kunnen u over deze en andere zaken 
advies en nadere toelichtingen verstrekken. 
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Crematie 
 
Vanuit Harderwijk kan gebruik gemaakt worden van diverse  
crematoria in de meest nabije omgeving, zoals hieronder 
weergegeven. Uiteraard kunt u ook voorkeur uitspreken voor 
een crematorium elders in Nederland. 
 
Ο Crematorium “Amersfoort” te Leusden  
Ο Crematorium “Ölandhorst” te Lelystad 
Ο Crematorium “Kranenburg” te Zwolle 

Ο Crematorium “Heidehof ” te Apeldoorn 

         Of elders, te weten in het crematorium te: 
 
Tijdens de plechtigheid  mag er wel /niet gesproken worden; 
sprekers in het crematorium: 

1. …………. 

2. …………. 

3. …………. 

4. …………. 

 
Uw voorkeur voor muziek kunt u vastleggen. Voor ogelijkheden 
en wensen betreffende het afscheid kunt u gerust een van onze 
uitvaartverzorgers bellen. 
 
Na de crematie zal er een moment komen dat een keuze moet worden 
gemaakt voor de uiteindelijke as bestemming. Hieronder is een aantal 
mogelijkheden weergegeven: 
 
Urn bijzetten in 

- eigen (familie)graf; 
- urnengraf; 
- urnenmuur/ urnengalerij / of thuis 

 

As verstrooiing 

- met familie; 
- zonder familie; 
- op of boven zee; 
- op de randmeren; 
- op een dierbare plaats. 
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Verzekeringen 
 
Mogelijk bent u verzekerd, dan kunt u de polis(sen) aan de 
uitvaartverzorger overhandigen met een rekeningnummer.  
Wij zullen dan zorgen dat een polis bij de verzekeraar komt  
zodat deze zorg kan dragen voor de uitkering van de polis.  
Heeft u geen verzekering, maar wel het voornemen er een  
af te sluiten, dan geven wij u daarin graag advies. 
 
Ik heb de volgende verzekeringsvorm: 
Het verzekerde bedrag is: 
Verzekerd bij: 
Polisnummer: 
 
Van mijn overlijden moeten de volgende instanties op de hoogte 
worden gebracht: 
 
1. …………………….. 
2. …………………….. 
3. …………………….. 
 
Voor nader advies kan door mijn nabestaanden een beroep  
worden gedaan op: (bijvoorbeeld notaris / accountant / 
belastingsconsulent / executeur-testamentair) 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Telefoonnummer: 
 
 
Plaatsen waar zich mijn persoonlijke papieren bevinden: 
 
Trouwboekje: 

Verzekeringspapieren: 

Adressenlijst: 
 
Het nummer van mijn bankrekening is: 

Het nummer van mijn girorekening is: 
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Adressenlijst: 

 
Naam: 
Postcode /adres: 
Telefoon: 
 
 
Naam: 
Postcode /adres: 
Telefoon: 
 
 
Naam: 
Postcode /adres: 
Telefoon: 
 
 
Naam: 
Postcode /adres: 
Telefoon: 
 
 
Naam: 
Postcode /adres: 
Telefoon: 
 
 
Naam: 
Postcode /adres: 
Telefoon: 
 
 
Naam: 
Postcode /adres: 
Telefoon: 
 
Naam: 
Postcode /adres: 
Telefoon: 


