
Kracht om verder te gaan

Mijn afscheid
Wensenformulier



Wensen voor uw eigen uitvaart 
vastleggen
Het geeft een geruststellend gevoel
Een uitvaart is iets heel persoonlijks. Een 
afscheid kan bescheiden en ingetogen worden 
vormgegeven, maar ook uitbundig. Precies 
zoals u dat zelf wilt of juist bepaald door uw 
nabestaanden. Heeft u wel eens nagedacht over 
hoe uw eigen uitvaart eruit zou komen te zien? 
Vooraf vastleggen wat uw wensen zijn kan een 
geruststellend gevoel geven. Geruststellend voor 
zowel uzelf als voor uw nabestaanden.

Keuzes zijn minder moeilijk dan u denkt
U kunt uw wensen in grote lijnen bepalen, maar 
ook tot in het kleinste detail. Van elk aspect van 
een uitvaart kunt u vastleggen hoe u het zelf 
geregeld wilt zien en wat u aan uw familie wilt 
overlaten. De meeste keuzes zijn minder moeilijk 
dan u denkt. Zoals welke bloemen u mooi vindt. 
En naar welke muziek uw voorkeur tijdens de 
uitvaart uitgaat. Bijvoorbeeld uw eigen muziek, live 
muziek of juist geen muziek.

Wilt u uw familie en vrienden nog de kans geven 
u te zien om afscheid van u te nemen of liever 
niet? En wilt u in het uitvaartcentrum of thuis 
opgebaard worden? Wat is prettig voor u en uw 
omgeving?

Wilt u begraven worden? En als u begraven wilt 
worden worden, is dat dan op een gemeentelijke 
begraafplaats of op een bijzondere plek, zoals 
bijvoorbeeld een natuurbegraafplaats? Of wilt u 
liever gecremeerd worden en wilt u dat uw as op 
een voor u bijzondere plek wordt uitgestrooid?

Wilt u een religieuze dienst, of een afscheid in 
een intieme aula waar sprekers een persoonlijke 
herinnering aan u delen?

U kunt deze en andere keuzes overlaten aan uw 
nabestaanden of zelf uw voorkeur aangeven met 
behulp van ons Wensenformulier. Bedenk eens 
samen met uw partner of vertrouwde relatie 
wat prettig voelt. Voor uzelf maar ook voor uw 
kinderen en familie.



Onze mensen staan voor u klaar

Bij Peusen Uitvaartzorg willen we u en uw naasten 
een afscheid samen laten beleven met een gevoel 
dat bijdraagt aan het verwerken van het verlies. 
Een gevoel dat kracht geeft om verder te gaan. 
We bieden dan ook de ondersteuning en zorg 
om het laatste afscheid tot een onvergetelijke, 
waardevolle herinnering te maken, zodat het 
verlies en verdriet betekenis krijgt en het na 
verloop van tijd mogelijk wordt ermee om te gaan.

Oprecht betrokken
De uitvaartverzorgers van ons uitvaartcentrum 
in Echt zijn er voor u. Door onze ervaring mag u 
erop vertrouwen dat de meest persoonlijke dienst 
georganiseerd wordt. We zijn oprecht betrokken. 
We denken mee, kunnen ideeën aandragen en 
zorgen voor alle gewenste details. Zo zorgen we 
voor een persoonlijk afscheid.

Waarom Peusen Uitvaartzorg?
Een betekenisvolle uitvaart aansluitend 
op uw wensen
Wij denken mee en zorgen voor alle details
U kunt altijd bij ons terecht
Als familiebedrijf kennen we de mogelijkheden 
in de regio
Lid en nauw betrokken bij het bestuur van 
Brancheorganisatie voor Gecertificeerde Ned. 
Uitvaartverzorgers (BGNU)
Nieuwe ontwikkelingen worden nauwlettend 
door ons gevolgd
We bieden zekerheid met de Zes Zekerheden 
van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

De Zes Zekerheden
Heldere afspraken over de uitvoering
Transparantie kostenbroting
Goede organisatie van de uitvaart
Bekwaam personeel
Doelmatige klachtenafhandeling 
Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek
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Mijn huisarts

Naast dit document met mijn uitvaartwensen bestaan nog:

Contactgegevens

E-mailadres

Voornaam, Achternaam Naam

Naam

Geboorteplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Uitvaartverzekering

Depositofonds

Testament

Codicil (geschreven 
wilsbeschikking)

Donorcodicil 
(orgaandonatie)

Straat

vestigingsplaats

email

woonplaats

Postcode

huisnummer

Relatiestatus gehuwd

nee

nee

ja nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

geregistreerd bij www.donorregister.nl

polisnummer

fondsnummer

bij notaris

vestigingsplaats

bewaarplaats

bewaarplaats

weduwe / weduwnaar

samenwonend

geregistreerd partnerschap

alleenstaand

woonplaats

levensovertuiging

Verklaart dat dit wensenformulier mag worden ingeschreven in het register van Peusen 
Uitvaartzorg crematorium, omdat ik wil dat zij mijn uitvaart conform deze wensen verzorgen. 
Niet ingevulde keuzes laat ik over aan mijn nabestaanden.

Handtekening

Contactinformatie nabestaande

Direct na mijn overlijden moeten de volgende persoon of instellingen op de hoogte worden gebracht:

Overige personen / instellingen  (graag naam, email, telefoonnummer en woonplaats)
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Wensen voor mijn afscheid

Laatste bestemming

De uitvaartdienst

Muziek bij de 
uitvaartdienst

Foto’s en video’s bij 
de uitvaartdienst

Bloemwerken bij de 
uitvaartdienst

Sprekers bij de 
uitvaartdienst

Dragen / begeleiden

Plechtigheden

ik wil worden begraven

met alleen naaste familie

live muziek

nee

nee

nee

familie / vrienden

kerkdienst

ik wil worden gecremeerd

voor genodigden en belangstellenden

muziek

ja

ja

ja

geen muziek

alleen voorganger geen voorkeur

dragers vanuit Peusen

naam kerk

plaats

naam geestelijke

woonplaats telefoon

Dienst in aula

anders

muziek voorkeur

bloemen voorkeur

bestemming na de uitvaart
(in geval crematie)

tekst / gedichten voorkeur

nee wake afscheidsdienst wake & afscheidsdienst
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nee

in dagkleding

wel gelegenheid

rouwauto klassiek rouwauto modern aantal volgauto’s

koets

op een daarvoor bestemd bed

in nachtkleding

geen gelegenheid

in een kist

alle dagen

model

bepaalde dagen

anders

in een van de rouwcentra van Peusen Uitvaartzorg te

elders

thuisIk wens opgebaard 
te worden

afscheid / bezoek

vervoer

Opbaring en afscheid nemen

Rouwdrukwerk & kennisgeving

Gedachtenisprentjes

Rouwbrieven

Overlijdensbericht in krant

Bedanktkaart achteraf

nee aantal

aantal

nee

nee

nee

ja, met foto

ja

ja

Adressenlijst foto

ja

ja, zonder foto

voorkeur krant / editie

anders

Toegevoegd aan dit 
document als bijlage
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Wensen na de uitvaartplechtigheid

Koffietafel

Verwacht aantal gasten

Cake

Alcoholische drankjes

Broodjes

Gebak

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

anders

Ik wil begraven worden op begraafplaats

Ik wil gecremeerd worden in crematorium

te

te

Wens omtrent grafsoort en plek

Wens omtrent  grafmonument

Afscheid centraal

kist niet dalen

aan het graf

kist dalen in het graf

Wensen voor mijn afscheid bij begrafenis
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Wensen voor mijn afscheid na de crematie 

Soort urn

Gedenkartikelen
gewenst

Plek van 
asverstrooiing

Asbijzetting

Asverstrooiing

Na crematie

Bericht verstrooiing 
aan familie

sierurn

begraafplaats (waar dit kan)

in algemene nis in het crematorium tot nadere beslissing van nabestaanden

urn in bewaring in urnengalerij crematorium of elders

bijzetten in bestaand graf op begraafplaats

plaats

met familie

asverstrooing

ja

ja

eenvoudige asbus mini-urn

thuis

zonder familie

asbijzetting

nee

nee voor een greep uit het assortiment zie:  
https://peusen.nl/nl/gedenkartikelen/ 

strooiveld crematorium boven zee

elders

elders
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Overige persoonlijke aanwijzigingen / wensenVindplaats financiële -  en overige zaken

Onderstaand kunt u belangrijke inloggegevens (zoals gebruikersnamen en wachtwoorden), abonnementen 
noteren. Dit is een vrije keuze. Het invullen kan het voor uw nabestaanden gemakkelijker maken om zaken 
stop te zetten. Wij staan niet in voor misbruik hiervan.

Inloggegevens, abonnementen, etc:

overige aanwijzigingen / wensen

Ondergetekende gaat akkoord met opslag van bovenstaande gegevens door Peusen 
Uitvaartzorg en Crematorium

naam

plaats

verzekeringspolissen

bank- / giroafschriften

bankpapieren / machtigingen

schuldbewijzen

pensioen- en lijfrentecontracten

arbeidscontracten

uitkeringspapieren

trouwboekje

samenlevingscontract

paspoort

codicil

testament

hypotheekakten

huurovereenkomsten

overig

datum

handtekening
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Persoonlijke toevoeging



Kracht om verder te gaan

Bellekeweg 37, 6101 JZ, Echt

+31 475 48 61 00

info@peusen.nl

www.peusen.nl


