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Laatste Wensformulier 
 

Vertrouwelijke 

informatie voor mijn 
nabestaanden 

 

U kunt dit formulier het beste bij uw familiepapieren bewaren. 
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Inleiding.  

Geachte heer/mevrouw,  
Steeds vaker willen mensen de wensen met betrekking tot hun uitvaart van te voren kenbaar maken. 
Hiermee bepaalt u immers zelf hoe uw afscheid eruit ziet. Voor degene die achter blijven kan een 
laatste wens formulier rust brengen in de, vaak hectische, periode na het overlijden. In korte tijd 
moeten er veel beslissingen genomen worden en juist dan kan een laatste wens formulier een leidraad 
zijn voor de bespreking van de uitvaart.  

Belangrijk is dat u uw nabestaanden vertelt over het ingevulde laatste wens formulier en de plaats 
waar deze te vinden is. Ook kunt u uw laatste wens formulier bij ons bekend maken, zodat wij op 
voorhand op de hoogte zijn van uw wensen  

Er zijn veel keuzemogelijkheden en natuurlijk hoeft u niet bij elk onderwerp een keuze te maken. 
U kunt uw gedachten daar rustig over laten gaan en eventueel later een keuze maken. Mochten er 
vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart. Wij 
willen u hierbij van dienst zijn. Graag nemen wij de tijd om samen met u, uiteraard geheel vrijblijvend, 
de mogelijkheden door te spreken. 

 

Petra Boel 
E Vita Uitvaartverzorging, Putten 

Voor de dag van morgen 
Wanneer ik morgen dood ga, 
vertel dan aan de bomen 
hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan de wind, 
die in de bomen klimt 
of uit de takken valt, 
hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan een kind, 
dat jong genoeg is 
om het te begrijpen. 
Vertel het aan een dier, 
misschien alleen door het aan te kijken. 
Vertel het aan de huizen van steen 
vertel het aan de stad 
hoe lief ik je had. 
Maar zeg het aan geen mens. 
Ze zouden niet geloven. 
Ze zouden niet willen geloven dat 
een mens een mens 
zo lief had als ik jou. 
 
(vrij naar Hans Andreus) 
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Laatste Wensformulier van 
Persoonsgegevens  

Naam   : ______________________________________________________________ 
Voornaam  : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
Geboortedatum : ______________________________________________________________ 
Partner van  : ______________________________________________________________ 
Naam, voornamen vader : ________________________________________________________ 
Naam, voornamen moeder : ________________________________________________________ 
 

Burgerlijke Staat   

Ongehuwd/ gehuwd met  : ________________________________________________________ 
Weduwe/weduwnaar van  : ________________________________________________________ 
Gescheiden van   : ________________________________________________________ 
Andere relatievorm   : ________________________________________________________ 
Nationaliteit    : _____________________ Levensovertuiging:  __________________ 
Aantal kinderen   : _____________________ Minderjarige kinderen________________ 
 

Huisarts   

Naam   : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 

Mijn wens   

Het is mijn uitdrukkelijke wens dat:  
 Ik word begraven   
 Ik word gecremeerd   
 Mijn lichaam ter beschikking wordt gesteld van de wetenschap 

Uitgebreide informatie met betrekking tot mijn wensen vind u verderop in dit document.  
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Codicil 
Donorregistratie 
Ik heb een donorregistratieformulier ingevuld en verstuurd:     Ja   Nee 
 
Terbeschikkingstelling van de wetenschap 
Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld van de medische wetenschap:   Ja   Nee 
De betreffende papieren zijn opgeborgen bij deze wilsbeschikking. 
Een kopie van dit document bevindt zich: _________________________________ 
 

Codicil 
Behalve een testament, kun je ook een codicil maken. Codicil kan gemaakt worden zonder dat een 
notariële akte noodzakelijk is. Een codicil heeft net zoveel rechtsgeldigheid als een testament als het 
aan de volgende drie eisen voldoet, nl: 
Het codicil moet  

1. door de erflater zelf in eigen handschrift geschreven zijn  
2. voorzien zijn van de datum waarop het stuk geschreven werd 
3. ondertekend zijn door de erflater  

Men kan slechts een beperkt aantal zaken in een codicil regelen  
 de uitvoering van de begrafenis of crematie 
 het legateren van kleding, sieraden, meubelen enz. daarbij moeten deze goederen met name 

omschreven worden bijvoorbeeld: “de staande klok” en niet “alle meubelen”  
 Geldbedragen kun je niet via een codicil aan iemand toewijzen. 

 
Voorbeeld van een codicil  
 

Ik, ondergetekende, Peter van Brunschot, wonende te Veldhoven, Frederik 
Hendrikstraat 16, geboren op 1 juni 1925, legateer aan:  

mijn zoon Joris: mijn gouden horloge 
mijn dochter Claudia: mijn gouden ring 

 

Ondertekend te Veldhoven, 31 december 2007  
 

P. van Brunschot  
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Waar liggen belangrijke papieren en gegevens 

Mijn waardevolle papieren liggen opgeborgen in 
Trouwboekje  : ________________________________________________________________ 
Adressenlijst   : ________________________________________________________________ 
Polissen   : ________________________________________________________________ 
Contracten   : ________________________________________________________________ 
Lidmaatschappen  : ________________________________________________________________ 
Abonnementen  : ________________________________________________________________ 
Donaties   : ________________________________________________________________ 
 
Bank en bankrekeningnummer (pincodes)  
Gemachtigde   : ________________________________________________________________ 
Bankbescheiden  : ________________________________________________________________ 
Spaarrekening(en)  : ________________________________________________________________ 
Hypotheekakte  : ________________________________________________________________ 
 
Testament   
Er is een testament gemaakt:   Ja   Nee  
Notariskantoor : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Ik heb tot executeur benoemd  
(hij/zij draagt zorg voor het regelen van uw uitvaart en het afwikkelen van uw nalatenschap) 
Als opdrachtgever na mijn overlijden zal optreden:  
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Voogdij minderjarige kinderen 
Het is mijn wens dat de voogdij over mijn minderjarige kinderen zal worden vervuld door 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres    : ______________________________________________________________ 
Telefoon  : ______________________________________________________________ 
Dit is vastgelegd bij de notaris  Ja   Nee 
Notariskantoor : ______________________________________________________________ 
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Uitvaartondernemer  
Ik wens dat mijn Uitvaart verzorgd wordt door: 
 E Vita Uitvaartverzorging, tel 06-51 371 400   Anders, namelijk: 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________________________________ 
Kopie laatste wens formulier bij uitvaartonderneming aanwezig:   Ja   Nee  
 
Aanwezige Uitvaartpolissen en/of Levensverzekeringen 
Ik heb een levens-/ kapitaal-/ natura verzekering afgesloten bij: 

1. Verzekeringsmaatschappij: ______________________________ Polis nr. ______________ 
2. Verzekeringsmaatschappij: ______________________________ Polis nr. ______________ 
3. Verzekeringsmaatschappij: ______________________________ Polis nr. ______________ 

Een kapitaalverzekering keert een bedrag uit bij overlijden. De naturaverzekering verstrekt een afgesproken pakket bij 
overlijden. 
 
Gegevens pensioenfonds  
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________________________________ 
Pensioennummer  : ______________________________________________________________ 
 
Specificatie polissen en abonnementen 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
De volgende personen of instellingen op de hoogte brengen  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Verzorgen, opbaren en afscheid nemen 
Laatste verzorging 
Ik wil dat de laatste verzorging van mijn lichaam wordt uitgevoerd door: 
________________________________________________________________________________ 
 
Kleding 
Ik wens de volgende kleding/ en sieraden te dragen na mijn overlijden: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Omhulling 
Ik wil in een kist   Ja   Nee 
Indien nee, welke omhulling: ______________________________________________________ 
Wensen ten aanzien van mijn kist/omhulling: 
  Geen wensen 
  Ja, te weten _________________________________________________________________ 
Kruisje op het deksel van de kist  Ja, met / zonder corpus  Nee 
 

Opbaring 
Ik wil opgebaard worden    Ja    Nee   met open kist  met gesloten kist 
Indien ja: Thuis (indien mogelijk) 
   In uitvaartcentrum: _______________________________________________ 
   Anders, namelijk: __________________________________________________ 
 
Afscheid nemen/condoleren 
Tussen het moment van overlijden en de dag van de uitvaart is er gelegenheid voor afscheidsbezoek: 
 Ja   Nee 
Indien ja:  Voor familie  

 Ook voor vrienden / belangstellende 
 Keuze naasten 

Indien ja, waar: ____________________________________________________________________ 
Met / zonder consumpties. 
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Rouwkaart en advertenties 

 
Rouwkaart 
Ik wil dat er rouwkaarten worden verstuurd  Ja   Nee  Achteraf 
Indien ja, model : ________________________________________________________________ 
Papiersoort  : ________________________________________________________________ 
Afbeelding  : ________________________________________________________________ 
Met betrekking tot de tekst van het overlijdensbericht heb ik de volgende wensen: 
(U kunt denken aan een gedicht, citaat en/of afbeelding, voeg eventueel een extra blad toe.) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 Keuze naasten 
 
Adressenbestand 
De adressen voor de rouwkaart zijn te vinden op de volgende plaats: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Gedachtenis-/bidprentjes 
Ik wil dat er gedachtenis-/bidprentjes worden uitgedeeld:  Ja   Nee 
Indien ja, mijn voorkeur is: _________________________________________________________ 
 
Advertentie 
Ik wil dat er een rouwadvertentie wordt geplaatst  Ja   Nee 
Indien ja, in dagblad(en): __________________________________________________________ 
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De dag van de uitvaart 

 
Rouwvervoer 
Ik heb een voorkeur voor het rouwvervoer:  Ja   Nee 
Zo ja,  Rouwauto  rouwkoets   uitvaartbus   fiets/ motor 
 Anders __________________________________________________________________________ 
Ik heb een voorkeur voor de kleur van het rouwvervoer:  Ja   Nee 
Zo ja, welke kleur: ___________________________________________________________________ 
Volgauto’s:  Ja   Nee 
Aantal: _______ Voor wie: ____________________________________________________________ 
 

Dragen 
Het is mijn wens dat het begeleiden van de kist gebeurt door:   dragers   familie  
dit mag gebeuren met behulp van een rijdende baar:  Ja   Nee 
Ik wil graag gedragen worden door: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Kleding 
Ik heb wensen ten aanzien van de kleding van belangstellenden, dragers en uitvaartleider:  Ja  Nee  
Indien ja, welke: _____________________________________________________________________ 
 
Condoleanceregister 
Ik wil dat er een condoleanceregister wordt gebruikt   Ja   Nee  
 
Bloemen 
Ik vind het fijn als er bloemen zijn voor mijn uitvaart   Ja   Nee  
Ik heb een voorkeur voor (soort en kleur bloemen): _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Ik heb wel/ geen bezwaar tegen het gebruik van strooibloemen bij het afscheid nemen.  
Zo nee, ik stel het op prijs dat het te besteden geldbedrag aan bloemen wordt gestort op rekening van: 
___________________________________________________________________________________ 
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Uitvaart plechtigheid 
Ik wens dat de kerkdienst/ uitvaartplechtigheid wordt gehouden in: 
_________________________________________________te________________________________ 
 In besloten kring  Met belangstellende  in stilte 
Klok luiden / overluide   Ja   Nee 
Collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor: ______________________________________________ 
 
De dienst zal geleid worden door: 
 Priester: _________________________________________________________________________ 
 Dominee/ pastoor: _________________________________________________________________ 
 Humanistisch uitvaartbegeleider: _____________________________________________________ 
 Anders: te weten: __________________________________________________________________ 
 
Toespraken 
Bij mijn uitvaart mogen wel / geen toespraken gehouden worden. 
Zo ja, indien mogelijk door: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Muziek / liederen 
Bij de plechtigheid wil ik muzikale begeleiding  Ja   Nee 
Indien ja,  live muziek  (cd-)muziek 
Mijn muziekkeuze is: 
1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
4. ______________________________________________________ 
 Anders, indien mogelijk uit te voeren door: __________________________________________ 
 Keuze naasten 
 
 
 
  



 
 

- 11 - 
 

Begraven of cremeren 

 
Indien begrafenis 
Ik wens begraven te worden op begraafplaats: _____________________________________________ 
 Nieuw (koop-) graf   voor 20 jaar   voor onbepaalde tijd 
 Algemeen graf 
 Bijzetting in bestaand graf, grafnummer: _______________________________________________ 
Naam van de persoon die daar al begraven ligt: ____________________________________________ 
 
Ik wil dat de kist aan het einde van de afscheidsdienst: 
Ik heb wel/ geen bezwaar tegen het gebruik van grafgroen.  
 Daalt tot maaiveld in aanwezigheid van belangstellende 
 Op het graf blijft staan en later daalt zonder aanwezigheid van belangstellende 
 In het graf daalt in aanwezigheid van belangstellende 
 Keuze naasten 
 
Grafmonument 
Ik wil een monument/gedenkteken op mijn graf:    Ja   Nee    Keuze naasten 
Tekst op het monument: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(voeg eventueel een extra blad toe) 
 Keuze naasten 
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Indien crematie 
Pacemaker 
Bij mij is wel / geen pacemaker/ICD ingebracht. 
Ik wens gecremeerd te worden in crematorium ____________________________________________ 
 
Ik wil dat de kist aan het einde van de afscheidsdienst: 
 Blijft staan 
 Aan het oog onttrokken worden (dalen, wegglijden) 
 Keuze naasten 
 
Asbestemming 
Ik wil dat mijn as wordt bijgezet: 
 In aanwezigheid van de naasten   zonder aanwezigheid van de naasten 
 In het columbarium van crematorium  ___________________________ te__________________ 
 In het columbarium van begraafplaats  ___________________________ te__________________ 
 In een algemeen of eigen urnengraf  ___________________________ te__________________ 
 In het familiegraf op begraafplaats  ___________________________ te__________________ 
 In de algemene nis ter nadere beslissing van mijn nabestaande 
 Mijn as moet worden overgedragen aan de nabestaanden 
 
 Deel van de as bewaren 
Zo ja ev. verwerken in een  armband / broche / glasobject / medaillon / ring / handafdruk 
     Anders  _______________________________________________ 
 
Verstrooiing 
 In aanwezigheid van de naasten   zonder aanwezigheid van de naasten 
 Op strooiterrein crematorium 
 Op zee: per schip / per vliegtuig 
 Op een door mij zelf gekozen plek, nl.: _________________________________________________ 
    (ik heb toestemming van de eigenaar van die plek) 
 Keuze naasten 
 
Aanvullende wensen 
Overige persoonlijke wensen: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(voeg eventueel een extra blad toe) 
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Condoleance / ontmoeting na de uitvaart 

 
Ik wil dat er na de uitvaart gelegenheid is om elkaar te ontmoeten  Ja   Nee 
Zo ja, waar:  _______________________________________________________________________ 
 
Consumpties 
Worden er tijdens dit moment consumpties aangeboden  Ja   Nee 
Zo ja, welke: 
Een kopje koffie/ thee wordt aangeboden 
 Een kopje koffie/ thee wordt aangeboden met een koekje of een plakje cake 
 Te gebruiken in _________________________________________________________________ 
 Een koffietafel 
Indien koffietafel, zie lijst met genodigde of naar wens van de nabestaande 
 Te gebruiken in _________________________________________________________________ 
 Anders  _____________________________________________________________________ 
(drinken)  _____________________________________________________________________ 
(eten)  _____________________________________________________________________ 
 
Aanvullende wensen 
Ruimte voor aanvullende wensen die in deze Laatste Wilsbeschikking niet benoemd zijn: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

Ondertekening 
Ik wil dat mijn uitvaart wordt vormgegeven zoals ik dat in deze Wilsbeschikking heb aangegeven. 
Bij niet in gevulde wensen laat ik de keuze over aan mijn nabestaanden. 
Ik heb deze wensen besproken met: ___________________________________________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Datum   : ______________________________________________________________ 
 
 
Handtekening  : ______________________________________________________________  
 
U kunt dit uitprinten en bewaren bij uw belangrijke papieren. Eventueel kunt u dit formulier ook naar  

E Vita opsturen, er wordt dan een kopie voor u bewaard en u ontvangt het origineel weer terug.  
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Adressenlijst 

Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
  



 
 

- 15 - 
 

Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
Naam   : ______________________________________________________________ 
Adres   : ______________________________________________________________ 
Postcode, plaats : ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ______________________________________ Mobiel: _________________ 
 
 
 


