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Voor het melden van een overlijden zijn wij 24 uur per dag bereikbaar: 0475 - 48 61 00 
 
 
 
“Mijn afscheid” is een handig middel voor u en uw nabestaanden om de wensen rondom uw 
afscheid te kunnen vastleggen. Door uw wensen kenbaar te maken, weten uw nabestaanden wat 
voor u belangrijk is bij uw afscheid. Heeft u hulp bij het vastleggen nodig, wilt u meer gedetailleerd 
uw afscheid en bijbehorende kosten bespreken of wilt weten welke voorbereidingen u verder al 
kunt treffen? Dan is het aan te raden een afspraak te maken met een van onze uitvaartverzorgers 
via:  0475 486 100 of  info@peusen.nl. 
 
Als uw wensen op papier vastliggen, kunnen wij een kopie voor u bewaren bij Peusen. Op die 
manier hebben wij de belangrijkste informatie, wanneer deze nodig is. Wij raden u aan om een 
kopie bij u op een bekendgemaakte plaats thuis of bij een van uw nabestaande te bewaren. Bij 
voorkeur bewaart u dit document samen met de papieren die belangrijk zijn voor uw 
nabestaanden. Dit maakt het eenvoudiger om alle benodigde informatie te vinden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Peusen Uitvaartzorg en Crematorium. 
 

  

mailto:info@peusen.nl
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Mijn afscheid 
Vertrouwelijke informatie voor nabestaanden. 
Bewaar dit formulier bij uw familiepapieren/officiële documenten. 

 

Ondergetekende: 

Naam:    

Voornamen (voluit):   _ 

Adres:    

Postcode/Plaats:    

Geboorteplaats en -datum:            

Geloofsovertuiging:    

Naam, voornamen vader:                                                                                                                                  

Naam, voornamen moeder:            

 

 gehuwd  ongehuwd  weduwe/weduwnaar 

 
 

Partner: 

Naam partner     

Voornamen:   

Geboorteplaats en -datum:                                                                                                                                     

Naam, voornamen vader:                                                                                                                                 

Naam, voornamen moeder:          

 
 
Contactpersoon voor het regelwerk: 

Naam:             

Adres:              

Tel.:               
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Dit wensenformulier is ingeschreven in het register van Peusen Uitvaartzorg. Omdat ik wil dat 
Peusen Uitvaartzorg mijn uitvaart conform deze wensen zal verzorgen. Niet ingevulde keuzes 
laat ik over aan mijn nabestaanden. 
Direct na mijn overlijden moeten de volgende personen of instellingen op de hoogte worden 

gebracht per telefoon/e-mail/expresbrief: 

 
Mijn huisarts: 

Naam:    

Adres:    

Tel.:   _ 

  Verdere personen/instellingen 

1. Naam:   

Adres:   

Tel.:    

2. Naam:   

Adres:   

Tel.:    

3. Naam:   

Adres:   

Tel.:    

4. Naam:   

Adres:   

Tel.:    

5. Naam:   

Adres:   

Tel.:    

6. Naam:   

Adres:   

Tel.:   
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Naast dit wensenformulier zijn wel of niet aanwezig: 
 

 
Uitvaartverzekering  ja  nee 

Naam uitvaartverzekering:    

Polisnummer: ______________________________________________ 
 

 

Storting bij Depositofonds  ja  nee 

Naam depositofonds:    
 

 

Codicil (geschreven wilsbeschikking)  ja  nee Dit bevindt zich bij: 

notaris:   

uitvaartverzorger:   

elders, te weten:    

 

 

Testament  ja  nee 

door notaris   :                                                                                                                          

Adres :   

Telefoon          :    

 

 

Donor Codicil (transplantatie)  ja  nee  
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De wensen van mijn afscheid 
 

De uitvaartdienst 
 
Ik wil worden   

 Begraven  

 Gecremeerd  

 
Ik wil een uitvaart 

 voor genodigden en belangstellenden 

 met alleen naaste familie 

 Anders, nl. :             
 

Plechtigheden voor de begrafenis of crematie 

Geloofsovertuiging:    
 

- Kerkdienst:  ja  nee 

Naam en adres kerk:     

Naam geestelijke:   tel.nr.:    

 

- Dienst in aula  ja  nee 

dit kan een afscheidsdienst of wake zijn in het uitvaartcentrum 
 
 

Dragen / begeleiden :  

 dragers vanuit Peusen  

 familie zelf  

 Anders nl:                     
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Tijdens de uitvaartplechtigheid wens ik: 

 muziek  

 live muziek  

 geen muziek 

 

Muziekvoorkeur: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Tekst of gedichten voorkeur: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 Beeldmateriaal  Geen beeldmateriaal 

 Foto’s 

 Film 

 

 
 sprekers bij de uitvaart  geen sprekers buiten de voorganger  geen voorkeur 
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Ik wil begraven worden op begraafplaats  :    

te         :                                                                                    

Wens omtrent grafsoort en plek:                                                                                                         

Wens omtrent grafmonument:    

 
 

 afscheid centraal  afscheid aan het graf 

 kist niet dalen  kist dalen in graf 

 
 

Ik wil gecremeerd worden in crematorium :    

te :    
 

Voor mogelijke asbestemmingen zie: Wensen na de uitvaartplechtigheid 

 

Opbaring en afscheid nemen 
 

Ik wens opgebaard te worden Afscheid/Bezoek 

 In een van de rouwcentra van Peusen Uitvaartzorg  wel gelegenheid 

Bij voorkeur in:     geen gelegenheid 

 Thuis  alle dagen 

 Elders:    

 in dag kleding  in nachtkleding 

 Ik wens opgebaard te worden in de kist 

 bepaalde dag(en) 

 Kist model:    

 Ik wens opgebaard te worden op een daarvoor bestemd bed 

 
 

Vervoer 
 
 

 Rouwauto  klassiek  modern 

 Koets  anders:    

 Volgauto(‘s) aantal:    
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Bloemwerken: 
 

Bij mijn uitvaart wens ik bloemen:  ja  nee 

evt. voorkeur kleur en soort bloemen:                                                                                                   

evt. bestemming na de uitvaart (i.g.v. crematie):   _ 

 
 
 

Rouwdrukwerken 
 
 

gedachtenisprentjes:  ja   nee  

  met foto   zonder foto  

rouwbrieven:    ja   nee 

 

 
Kennisgeving in krant: 

 
 

Overlijdensbericht in krant  ja  nee 

zo ja in welke krant(en) en editie(s):    

 
 
 

Wensen na de uitvaartplechtigheid 
 

 
 koffietafel  geen koffietafel  

 met koffie  alleen non alcoholische 
drankjes 

 met alcoholische drankjes 

 cake  gebak  broodjes 

 anders nl    
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Asbestemming na crematie: 
 

Asverstrooiïng 

Hoe  zonder familie    met familie 

Bericht verstrooiing aan familie:   ja  nee 

Waar  terrein crematorium            boven zee 

 begraafplaats waar dit kan:    

 elders nl.    
 

 

Asbijzetting  in alg. nis crematorium tot nadere beslissing nabestaanden 

 urn in bewaring in urnengalerij crematorium 

 thuis 

 bijzetten in bestaand graf op begraafplaats 

 elders:    (urnengalerij alg. begraafplaats/ par. kerkhof) 

Soort urn  sier urn van:  (materiaal/model) 

 eenvoudige asbus 

 
 

 
Financiën en overige zaken: Vindplaats: 

 
 

 Verzekeringspolissen    

 Bank/giroafschriften    

 Bank Papieren/machtigingen    

 Schuldbewijzen    

 Pensioen en lijfrentecontracten    

 Arbeidscontracten    

 Uitkeringspapieren    

 Trouwboekje    

 Samenlevingscontract    

 Paspoort    

 Codicil    

 Kopie Testament    

 Hypotheekakten    

 Huurovereenkomsten    
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Overige persoonlijke aanwijzingen/wensen 
 
 

 

 

 

 

 

 

  _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:     
 
 

Datum:  Handtekening:    
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Bijlagen: Formulier met accounts en wachtwoorden 
 
Op deze pagina vindt u een formulier waar u belangrijke accounts, abonnementen of 
gebruikersnamen inclusief wachtwoord kunt noteren. Dit is een vrije keuze.   
Het invullen kan het voor uw nabestaanden makkelijker maken om deze accounts of 
abonnementen stop te zetten. Let wel op dat dit formulier, indien ingevuld, niet in verkeerde 
handen valt. 
 

1. Account  ________________________________________________________  
 
Wachtwoord ________________________________________________________ 
 

2. Account  ________________________________________________________  
 
Wachtwoord ________________________________________________________ 
 

3. Account  ________________________________________________________  
 
Wachtwoord ________________________________________________________ 
 

4. Account  ________________________________________________________  
 
Wachtwoord ________________________________________________________ 
 

5. Account  ________________________________________________________  
 
Wachtwoord ________________________________________________________ 
 

6. Account  ________________________________________________________  
 
Wachtwoord ________________________________________________________ 
 

7. Account  ________________________________________________________  
 
Wachtwoord ________________________________________________________ 
 

8. Account  ________________________________________________________  
 
Wachtwoord ________________________________________________________ 
 

9. Account  ________________________________________________________  
 
Wachtwoord ________________________________________________________ 
 

10. Account  ________________________________________________________  
 
Wachtwoord ________________________________________________________ 
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