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Stap voor Stap

Leven is een constante stroming van aanraken, 

aangeraakt worden en weer loslaten.          

UITVAARTWENSEN BOEKJE MET WILSVERKLARING 

VOOR HET VASTLEGGEN VAN UW PERSOONLIJKE WENSEN

Wilma Bouwmeester
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Wilsverklaring

Om de regie over hun uitvaart te hebben vullen steeds meer mensen een wilsverklaring in. 

Hierin leggen ze alles wat ze belangrijk vinden over hun eigen uitvaart vast. Het kan u en 

uw nabestaanden rust geven. U hebt immers alles wat u belangrijk vindt doordacht en dit 

bespaart uw nabestaanden het maken van lastige keuzes. 

Een wilsverklaring is geen testament; een testament richt zich meer op wat u nalaat. U kunt 

uw wensen vastleggen in deze door mij ontworpen wilsverklaring. Het is verstandig om 

naasten te vertellen dat u een wilsverklaring heeft ingevuld. Vervolgens bewaart u deze bij 

uw andere belangrijke papieren. Is het te zijner tijd zover en word ik benaderd, dan zorg ik 

ervoor dat uw uitvaart wordt uitgevoerd zoals u dat gewild hebt. 

De rechtsgeldigheid van een wilsverklaring 

Om uw wilsverklaring rechtsgeldig te maken moet het document ondertekend zijn en 

bovendien moet elke pagina voorzien zijn van een handtekening of paraaf. Eventueel kan 

een kopie bij een notaris in bewaring worden gegeven, maar dat is geen wettelijk vereiste. 

Bovendien betekent dit niet dat het document automatisch (en dus tijdig) beschikbaar komt 

voor nabestaanden. 

Ondergetekende,

De heer / mevrouw 

legt in dit boekje de wensen en voorkeuren ten aanzien van zijn of haar uitvaart vast, zodat 

deze volgens de persoonlijke richtlijnen kan worden uitgevoerd, onder voorbehoud dat de 

genoemde wensen financieel uitvoerbaar zijn. Daar waar dat niet mogelijk is of waar geen 

duidelijke wens kenbaar is gemaakt, is de beslissing over de uitvaart aan diegene die mijn 

uitvaart regelt.  

Ondergetekende verklaart deze wilsbeschikking geheel vrijwillig te hebben ingevuld.

 

Dit boekje is opgemaakt te  datum

Handtekening
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Wijziging van een wilsverklaring

Een wilsverklaring kan altijd gewijzigd worden. Het is hierbij wel van belang de oude versie, 

én alle kopieën daarvan, te vernietigen. Ik leg u graag de mogelijkheden van een 

wilsverklaring uit en denk met u mee over hoe u uw begrafenis of crematie vorm wilt geven.  

Wilt u meer informatie of hulp bij het invullen dan kunt u kosteloos met mij een afspraak 

maken.

Milieubewuste uitvaart 

Als de natuur u dierbaar is en u hebt uw leven daarnaar ingericht, waarom dan niet ook na 

uw overlijden een verschil maken?

Voorbeelden die bijdragen aan een milieubewuste uitvaart: 

•  carpoolen op  de dag van de uitvaart (onderzoek heeft uitgewezen dat vervoer  

tijdens een uitvaart de zwaarste belasting voor ons milieu is) 

•  kleding gemaakt van natuurlijke stoffen 

•  begraven: opbaarplank met een linnen / katoenen wade 

•    cremeren: kist van duurzaam geproduceerd hout is snelgroeiend binnenlands hout

  (populier, wilg, hout van knotwilgen) met het fsc- keurmerk  

 (of een gelijkwaardig keurmerk)

•  natuurlijk koelen in plaats van mechanische koeling  

• rouwkaarten en enveloppen van papier met fsc-keurmerk 

• bloemen uit de tuin of veldboeketten 

• biologische catering (geleverd door boeren uit de omgeving)

•  uitvaartbus waar overledene en naasten in vervoerd kunnen worden

Wilt u bij het regelen van een uitvaart rekening houden met ons milieu,  

dan adviseer ik u graag. 
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Handtekening/paraaf:

Persoonlijke gegevens en uitvaartwensen

Persoonlijke gegevens

Achternaam: 

Roepnaam:

Voornamen (voluit): 

0   Man   0   Vrouw

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats: 

Telefoonnummer:

Burgerservicenummer:

Nationaliteit:

Geloofsovertuiging:

Eventueel bij minderjarigheid invullen:

Naam en voornaam vader:

Overleden/ woonplaats:

Naam en voornaam moeder:

Overleden/ woonplaats:

Burgerlijke staat 

0   Alleengaand: 

0   Samenwonend met: 

0   Geregistreerd partnerschap met:

0   Gehuwd met: 

0   Eerder gehuwd met: 

0   Weduwe/weduwnaar van: 

0   Gescheiden van: 

0   Trouwboekje bevindt zich:
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Handtekening/paraaf:

Onderstaande personen moeten van mijn  
overlijden in kennis gesteld worden

De (huis)arts, telefoonnummer: 

0    Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding, Wilma Bouwmeester, telefoonnummer 06-18283761 

(dag en nacht bereikbaar). 

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:  Emailadres:

Relatie:

 

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:  Emailadres:

Relatie:

 

Opdrachtgever voor mijn uitvaart 

Onderstaande persoon heb ik aangewezen voor het regelen en verzorgen van mijn uitvaart.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:  Emailadres:

Relatie:

 

Ik heb   0 wel   0 geen uitvaartverzekering afgesloten

Zo ja, bij welke maatschappij:

Polisnummer:                            

Polis opgeborgen bij:
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Zakelijke gegevens

Testament

 0   er is een testament opgemaakt bij notariskantoor:

 0    omdat het testament belangrijke informatie bevat aangaande de uitvoering van mijn 

uitvaart, stel ik Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding, Wilma Bouwmeester in de gelegenheid 

om contact op te nemen met mijn notaris.      

                

Executeur

Ik heb als executeur benoemd

Naam:

Adres:

Pc en woonplaats:

Telefoon:

Accountant/ boekhoudkantoor

Naam:

Adres:

Pc en woonplaats:

Telefoon:

Belastingzaken worden geregeld door

Naam:

Adres: 

Pc en woonplaats:

Telefoon:

Financiële gegevens 

IBAN nummer   soort rekening

IBAN nummer   soort rekening

Deposito bij + nummer:

Pensioen bij:

Handtekening/paraaf:
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Handtekening/paraaf:

Medische gegevens

0 Er is bij mij een pacemaker geplaatst

0 Ik heb geen donorregistratieformulier ingevuld en verstuurd

0 Ik geef toestemming voor orgaantransplantatie, donorcodicil is bijgevoegd 

 Een kopie van dit document bevindt zich:

0  Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap, desbetreffende papieren 

bewaar ik bij dit document.  

Een kopie van dit document bevindt zich: 

Andere belangrijke instanties

Social media

Mijn gegevens voor social media:

Internetrekening(en): 

Gemachtigde:

Na mijn overlijden moeten deze pagina’s:

 0 direct stopgegezet worden

 0 melding van overlijden en dan                maand(en) door laten lopen

 0 dat laat ik aan mijn nabestaanden over



Verzorgen, opbaren en afscheid nemen 

Thanatopraxie (lichte vorm van balseming)

0   ik wil niet dat er thanatopraxie toegepast wordt 

0   ik wil dat er thanatopraxie toegepast wordt 

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Laatste verzorging

Ik wil verzorgd worden door:

0   nabestaanden samen met Wilma Bouwmeester

0   anders

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Opbaring

0   thuis (indien mogelijk)

0   op bed

0   op de bank

0   in uitvaartcentrum:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Wijze van opbaren

0   met koelplaat

0   op natuurlijke wijze met graszoden (zo kort mogelijke opbaring)

Kleding en sieraden

0   ik wil opgebaard worden in de volgende kleding:

0   sieraden die ik dragen wil:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Overige Wensen

9

Handtekening/paraaf:
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Kist (of ander omhulsel)

0   spaanplaat met houtfineer  

0   massief hout 0   populierenhout 0   eiken 0  vuren 0  beuken    

0   steigerplanken 0   naaldhout 0   mahonie 0   mozaïek 0   stof    

0   mand 0   bamboe 0   bananenblad 0  wilgenteen

0   opbaarplank

0   wade

0   kleur

0   anders  

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over  

    

Vuren is goed te beschilderen, spaanplaat kan in elke kleur gespoten worden.                             

Bekleding

0   ongebleekt katoen 0   satijn champagne

0   satijn wit      0   strak 

0   gerimpeld    0   anders

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Avondwake

0   ik wens geen avondwake

0   ik wens een avondwake kerk / locatie:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Overige Wensen

Handtekening/paraaf:
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Afscheid nemen / condoleren

Tussen het moment van overlijden en de dag van de uitvaart

0   is er geen gelegenheid voor afscheid nemen / condoleren

0   is er gelegenheid voor afscheid nemen / condoleren

0 locatie:

0   iedereen moet de gelegenheid krijgen om afscheid te nemen   

0   alleen degenen die gevraagd worden mogen afscheid nemen 

0   kist open   0   kist dicht

0   met consumpties

0   zonder consumpties

0   anders:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Mijn ouders lief,

Ik sta hier aan het graf van mijn ouders lief, zoals zij eens stonden aan mijn wieg.

Vergezeld van vogels, vlinders, de bloemen en het gras. Ik weet dat moeder aarde  

de lichamen van mijn ouders lief op zal nemen in haar schoot van vuur.

Ik verbaas mij net als mijn ouders lief toen, om de vogels, de vlinders, de bloemen  

en het gras. Ik mis mijn ouders lief en ween, ik ben dankbaar voor alles wat ooit was.

Soms als ik het niet verwacht, zie ik mijn ouders lief samen staan, om even daarna 

hun beeld weer te zien vervagen. Samen wandelen mijn ouders lief dan de wolken 

achterna en blijf ik achter met mijn vragen.

Zodra mijn ouders lief zijn weggegaan wordt het in de lucht niet kouder.  

In mijn hart voel ik hun warme liefde voor mij en voel ik mij steeds een beetje ouder.

Mijn ouders lief zijn gestorven maar niet dood, daarvoor hadden zij mij veel te lief.  

Mijn ouders lief weten als geen ander, hoezeer ik hun heb liefgehad.

Wilma Bouwmeester

Handtekening/paraaf:
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Rouwcirculatie en -advertentie(s)

Rouwkaart                                                            

0   ik wil dat er geen rouwkaarten worden verstuurd

0   Ik wil dat er rouwkaarten achteraf worden verstuurd (bij uitvaart in besloten kring)

0   rouwkaart per post versturen

0   rouwkaart per mail versturen

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Wensen t.a.v. het ontwerp

0   afbeelding (foto, citaat)

0   overig (lettertype, kleur)

0   vermelden ‘bedanken zorginstelling, dokter etc.’

0   vermelden overleden partner      0   met overlijdensdatum      0   zonder overlijdensdatum

0   melden overleden naasten

0   tekstvoorstel: 

0   melden overleden huisdieren

0   opgeslagen op mijn computer in een Word document onder:

0   te vinden op de volgende plaats:

0    deze kaart is al ontworpen en in bezit van uitvaartverzorger:  

Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding, Wilma Bouwmeester

Handtekening/paraaf:
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Adressenbestand

De adressen voor de rouwkaart zijn te vinden op de volgende plaats

Bijgewerkt tot:

Denkt u bij het samenstellen van de adressenlijst (en het aantal rouwkaarten) ook aan 

adressen van vereniging(en) waar u lid van bent: kerkgenootschap (dominee, pastoor, 

bezoek ouderling, e.a.), huisarts, thuiszorg, buren, vrienden, familie van (schoon-)kinderen,  

kleinkinderen, (ex-)zakelijke relaties (boekhoudkantoor, tandarts, garage etc).

Advertentie

0   ik wil dat er geen rouwadvertentie wordt geplaatst in dagblad(en)

0   ik wil dat er een rouwadvertentie wordt geplaatst in dagblad(en):

0   ik wil dat er na mijn uitvaart een rouwadvertentie geplaatst wordt in dagblad(en) 

0   tekst van rouwkaart overnemen

0   andere tekst namelijk: 

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Handtekening/paraaf:
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Invulling dag van de uitvaart

Gedachtenis/ bidprentje

0   ik wil dat er geen gedachtenisprentjes / bidprentjes worden uitgedeeld

0   ik wil dat er gedachtenisprentjes / bidprentjes worden uitgedeeld  

0   met foto     

0   zonder foto

0   anders:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Condoleanceregister

0   ik wil dat er geen condoleanceregister wordt gebruikt                                

0   ik wil dat er een condoleanceregister wordt gebruikt                                

0   anders:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Bloemen

0   ik vind het fijn als er bloemen zijn voor mijn uitvaart       

0   ik vind het fijn als genodigden een bloem voor mij meenemen                          

0   ik heb een voorkeur voor (soort en kleur bloemen):

0   ik stel het op prijs als dat het te besteden bedrag aan bloemen wordt gestort op rekening:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Rouwvervoer

0   ik heb geen voorkeur voor de kleur van de rouwauto

0   mijn voorkeur voor de kleur van het rouwauto is:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

0   volgauto(‘s)  voor:

0   ik wil geen volgauto(’s) 

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Handtekening/paraaf:
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Speciaal rouwvervoer

0   koets

0   paard en wagen

0   rouwfiets

0   rouwbus

0   oldtimer

0   anders:

Ik wil gedragen worden door                                                                          

0   ik wil niet gedragen worden

0   dragers geregeld door Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding Wilma Bouwmeester

0   schouder dragen 

0   laag dragen

0   Ik wil dat mijn kist geplaatst wordt op een baar                                               

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Mijn wensen ten aanzien van de kleding van

0   familie:

0   belangstellenden:

0   dragers of uitvaartbegeleider:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Afscheidsfotografie

0   ik wil graag dat de plechtigheid op foto’s wordt vastgelegd

0   ik wil niet dat de plechtigheid wordt vastgelegd

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Video op DVD 

0 ik wil graag dat de plechtigheid op DVD wordt vastgelegd

0 ik wil niet dat de plechtigheid wordt vastgelegd

0  dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Handtekening/paraaf:
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De uitvaart

Kerkelijk afscheid

0   in kerk of aula:                                     

0   andere plaats:

0   geen condoleance vooraf

0   condoleance vooraf

0   kist open     0  kist dicht

0   voorganger:  

  te bereiken op telefoonnummer:

0   koor:

0   organist: 

0   anders:

0   plechtigheid met de     0  kist open     0  kist dicht

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Inhoudelijke wensen (b.v. ten aanzien van liederen, schriftlezingen, kaarsen):

Mijn muziekstuk(ken)                        

1

2

3

Sprekers

1.

2.

3.

Andere rituelen

1.

2. 

3.

Handtekening/paraaf:
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Niet kerkelijke afscheid

0 ik wil geen afscheidsbijeenkomst

0   ik wil een afscheidsbijeenkomst en die moet gehouden worden bij:

0   ik wil geen condeolance vooraf

0   ik wil een condeolance vooraf

0  kist open  0 kist dicht 

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

0   de afscheidsbijeenkomst moet geleid worden door: 

0   familie

0   de uitvaartbegeleider

0   funerair spreker

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Mijn muziekstuk(ken)                        

1

2

3

Sprekers

1.

2.

3.

Andere rituelen

1.

2. 

3.

Handtekening/paraaf:
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Afscheid in besloten kring 

0 ik wil een afscheid in besloten kring met aanwezigheid van familie

0 i k wil een afscheid in besloten kring met aanwezigheid van uitgenodigde familie en vrienden

0 plechtigheid met de     0  kist open     0  kist dicht

0 dat laat ik aan mijn nabestaanden over

0 toespraken indien mogelijk door: 

Mijn keuzes                   

1

2

3

Sprekers

1.

2.

3.

Andere rituelen

1.

2. 

3.

Overige Wensen

Handtekening/paraaf:
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Begraven

Begraafplaats:

0   nieuw (koop) graf     

0  10   jaar      0  20   jaar      0  onbepaald

0   algemeen graf

0   bijzetting in bestaand graf, grafnummer:

0   naam van de persoon die daar al begraven ligt: 

0   rechthebbende is:

0   mausoleum (graf in een muur) 

0   eeuwigdurende grafrust op begraafplaats:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Natuurbegraafplaats

0   Drenthe: Hillig Meer

0   Groningen: Reiderswolde

0   Gelderland: Slangenburg

0   Gelderland: Heidepol

0   Overijssel: Zwolle, Bosgedeelte   

 Kranenburg

0   Overijssel: Zwolle, Bergklooster

0   Utrecht: Den en Rust (Dela)

0   Limburg: Venlo, Bergerbos, Weverslo

0   Brabant: Bos van de Heilige geest,   

 De Hoevens, Landgoed “de Utrecht”

0   Anders: 

De kist moet tijdens het afscheid op de begraafplaats

 0   boven de grond blijven staan

 0   dalen tot bovenkant aarde (zgn. maaiveld)

 0   helemaal dalen

 0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over 

Grafmonument

0   ik wil een monument/ gedenkteken op mijn graf                                           

0   tekst op mijn monument:

0   monument is al uitgezocht en bekend bij:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Handtekening/paraaf:
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Cremeren

0   voorkeur voor crematorium:

0   bij de plechtigheid wil ik muzikale begeleiding                                                 

0   live muziek  

0   (cd) muziek   

0   combinatie live en cd     

0   mijn muziekkeuze 

 1

 2

 3

0   aanvulling door keuze van nabestaanden                                              

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Na afloop van de plechtigheid

0   wil ik dat de kist in de aula blijft staan

0   mogen mijn naasten mee naar de ovenruimte

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Condoleance / informeel samenzijn na de uitvaart

0   ik wil dat er na de uitvaart geen gelegenheid is voor condoleren 

0 ik wil dat er na de uitvaart gelegenheid is voor condoleren

0   locatie:                        

0   ik wil dat er aangeboden wordt:

0   drinken: 

0   eten: 

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Handtekening/paraaf:
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Asbestemming

Plaatsing

0   in urnenmuur

0   in urnentuin

0   bijzetting in of op een bestaand graf

0   algemene nis van het crematorium

0   mee naar huis

0 dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Verstrooiing

0   op land     0  op zee     0  per schip     0  per vliegtuig     0  per ballon    0 vuurpijl

0   op strooiterrein crematorium

0   in aanwezigheid van nabestaanden

0   zonder aanwezigheid van nabestaanden

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Overbrengen van de urn naar

0   ring   0  broche     0  armband     0  medaillon     0  glasobject     0  handafdruk      

0   anders:

0   dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Handtekening/paraaf:
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Over Stap voor Stap uitvaartbegeleiding

Stap voor Stap uitvaartbegeleiding Wilma Bouwmeester is een jonge, onafhankelijke en 

kleinschalige uitvaartonderneming. Een uitvaart kan een kostbare aangelegenheid zijn, maar 

dat hoeft niet. U kunt veel uitvaartkosten zelf bepalen: van een eenvoudige bijeenkomst aan 

huis tot een groots afscheid op locatie. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van uw keuzes 

en financiële mogelijkheden. Voor elke situatie bied ik passende, creatieve alternatieven. 

Een gemiddelde uitvaart kost tussen de 3.000 en 8.000 euro en is mede afhankelijk van 

grafrechten, begraafkosten en gedenksteen. Op de tweede dag na overlijden krijgt u een 

kostenraming, zodat u weet waar u aan toe bent en niet achteraf geconfronteerd wordt 

met onverwachte kosten. Ook met een uitvaartverzekering bent u vrij om uw eigen 

uitvaartbegeleider te kiezen.

Opeens is zij of hij er niet meer... Een dierbare verliezen is ingrijpend, hoe de omstandigheden 

ook zijn. Dan breekt er een periode aan die veel energie vergt: u moet van alles regelen en 

beslissen, terwijl uw emoties daar doorheen lopen. Als uitvaartbegeleider zorg ik ervoor dat 

de uitvaart wordt uitgevoerd op een manier die bij de overledene en nabestaanden past.

Omdat een uitvaart een onderdeel is van het afscheidsproces, zijn uw wensen erg belangrijk. 

Daarom is niets standaard en vrijwel alles mogelijk. Ik help u vorm te geven aan uw gevoelens 

en neem u zoveel uit handen als u dit zelf wilt. Ik werk samen met een team van vakmensen. 

Als Uitvaartbegeleider kan ik o.a. het volgende regelen:

- Verzorging en opbaring van de overledene of begeleiding daarbij

-  Ontwerp/vormgeving/coördinatie van het bestellen en verzenden van rouwkaarten  

en het plaatsen van rouwadvertenties

- Begeleiding in de keuze van kist of andere mogelijkheden

- Vormgeven en organiseren van een afscheidsceremonie

- Organiseren van de uitvaart 

- Toezicht op uw huis tijdens de uitvaart

Handtekening/paraaf:
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SCHILDERIJ:  ALS HET EINDE KOMT…

Dit schilderij heb ik gemaakt na het overlijden van mijn vader op 24 september 2002. Mijn 

vader ging als het even kon mee naar de paardrijlessen en concoursen van onze dochter 

Anique. Hij was haar grootste fan. Het maken van dit schilderij heeft mij enorm geholpen in 

het verwerken van mijn verdriet om zijn overlijden.

Leven is een constante  

stroming van aanraken,  

aangeraakt worden  

en weer loslaten.
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