DLE Dalen
UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER

Persoonlijk wensenboekje
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U heeft een goede
“levens” verzekering,
maar wie verzorgt uw
uitvaart....?
Het is goed te weten, dat wij reeds
vele jaren de uitvaarten verzorgen voor
± 35 uitvaartverenigingen in het gebied van
Gieten tot Coevorden en van
Hoogeveen tot Zwartemeer.

Naast het werk voor de uitvaartverenigingen
verzorgen wij uitvaarten voor diverse
verzekeringsmaatschappijen.

Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227
Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
info@ugna.nl
www.ugna.nl

Voor een correct verzorgde uitvaart,
ook indien u géén lid bent van een
uitvaartvereniging.

Bij overlijden:
(dag en nacht bereikbaar)

0800 - 024 25 26

Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899

Wensen bij overlijden en uitvaart
Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje van

DLE Dalen
UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER

Waarom dit boekje?
Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene voor de uitvaart
zijn. Dat maakt een moeilijke en verdrietige situatie nog moeilijker. Daarom hebben
wij dit boekje samengesteld om u de gelegenheid te geven op te schrijven op welke
wijze u later uw uitvaart geregeld wilt hebben.
Het gaat in dit boekje om uw persoonlijke wensen; om uw ideeën over de wijze
waarop later uw uitvaart verzorgd moet worden.
In het eerste gedeelte van het boekje kunt u uw persoonlijke gegevens vermelden.
In het tweede gedeelte kunt u aan de hand van diverse aandachtspunten aangeven
wat uw wensen zijn.

Na het invullen kunt u dit boekje thuis bewaren bij de belangrijke papieren.
U moet er echter wel voor zorgen, dat de nabestaanden op de hoogte zijn
van het feit dat u zo'n boekje heeft.
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Persoonlijke gegevens
Ondergetekende
Naam
Voornamen
Adres
Postcode

Plaats

Geboren op

te

Heeft de hierna volgende wensen en gegevens vastgelegd om te gebruiken na het
overlijden en bij het regelen van zijn/haar uitvaart

Vastgesteld d.d.

te

Handtekening

Nadere persoonlijke gegevens
Echtgenoot / echtgenote van
Datum en plaats van huwelijkssluiting
Samenwonend met
Eerder gehuwd met
Huwelijk ontbonden door echtscheiding / overlijden
Geloofsovertuiging
Aangesloten bij (kerk of genootschap)
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Gegevens ouders
Naam en voornamen vader
in leven ja / nee

Naam en voornamen moeder
in leven ja / nee
Adres ouders

Gegevens kinderen
Aantal kinderen
Naam en voornaam kind

Adres

Naam en voornaam kind

Adres

Zijn er minderjarige kinderen? ja / nee

Ik heb wel / geen testament gemaakt
Zo ja, het berust bij / in
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Als executeur testamentair heb ik aangewezen

Mijn trouwboekje is opgeborgen in

Donorcodicil ja / nee
Ik ben lid van de uitvaartvereniging
Ik heb een uitvaartverzekering ja / nee
Naam maatschappij
Polisnummer

Het overlijden
Ik stel het op prijs als bij mijn overlijden aanwezig kunnen zijn:

Van mijn overlijden moeten de volgende personen /instellingen direct op de hoogte
worden gesteld:
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Persoonlijke wensen betreffende de uitvaart
Ik wens
te worden begraven
te worden gecremeerd
dat mijn lichaam ter beschikking wordt gesteld van de wetenschap

Ik wens dat mijn lichaam wordt overgebracht naar / opgebaard in
het sterfhuis / woonhuis
de aula in

Ten aanzien van de uitvaartkist heb ik voorkeur voor
eiken

vuren

spaanplaat

milieuvriendelijk materiaal

anders

Ik wens een uitvaart vanuit
het sterfhuis
het uitvaartcentrum / de aula
de kerk te
het crematorium te

De uitvaart vindt plaats
in tegenwoordigheid van familie, vrienden en belangstellenden
in tegenwoordigheid van familie, vrienden
in tegenwoordigheid van familie
in besloten kring
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In wens dat er wel / geen rouwbrieven worden verstuurd
Ik wens dat er wel / geen advertentie in de krant komt
Welke krant(en)

Een dag voor de uitvaart is er
wel gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren
geen gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren

Voor de uitvaart is er
wel gelegenheid tot afscheid nemen
geen gelegenheid tot afscheid nemen

De uitvaartplechtigheid wordt geleid door
de geestelijke (naam, adres, telefoon)

de familierelatie (naam, adres, telefoon)

anders

Ik wens dat er wel / geen bloemen zijn
Muziek bij de begrafenis- / crematieplechtigheid

Spreken bij de begrafenis- / crematieplechtigheid
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De begrafenis
Ik wens, dat mijn lichaam begraven wordt op de begraafplaats te

Bestaand grafnummer(s)
Grafsteen kan ontruimd worden door steenhouwerij

Nieuw graf voor 1 persoon /2 personen

Na afloop van de begrafenisplechtigheid wens ik dat de kist
op het graf blijft staan en later daalt
direct in het graf daalt

Na de begrafenis is het plaatsen van een grafsteen
wel toegestaan
niet toegestaan

De crematie
Crematie van mijn lichaam dient plaats te vinden in het crematorium te

Ten aanzien van de kist wens ik dat deze na afloop van de plechtigheid
aan het oog wordt ontrokken (wegglijden / gordijn ervoor)
blijft staan
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Na mijn crematie wens ik, dat mijn as wordt
bijgezet in het columbarium te
bijgezet in eigen graf te
bijgezet in urnenveld te
bijgezet in een urnenmuur
verstrooid boven zee
verstrooid op / in
meegegeven aan

Bij verstrooiing van mijn as mogen nabestaanden
wel aanwezig zijn
niet aanwezig zijn

Een gedenkteken is
wel toegestaan
niet toegestaan

Verdere persoonlijke wensen of aanwijzingen

10

Wilt u meer informatie over lidmaatschap,
neem dan vrijblijvend contact op.

Voor vragen en inlichtingen kunt
u contact op nemen met:
Mw. G. Klink-Akkerman
Korenmolen 8, 7751 DW DALEN
Tel./fax. nummer: 0524-552693
('s avonds na 18.00 uur)
06-15311203
e-mail: gklink@planet.nl

Bij overlijden:
UGNA
0800 024 25 26
24 uur bereikbaar

Telefoon: (0524) 515 899
Bij overlijden: 0800 - 024 25 26

