
Het bijzondere 
herinneren.
Wensen rondom afscheid en herinnering.

Onvergetelijk.



Wensencodicil



PERSONALIA
Achternaam:  
Voornamen:  
 
Roepnaam:  
Geboortedatum:  
Geboorteplaats:  
Straat en huisnummer:  
 
Postcode:                  Woonplaats:  
Nationaliteit:  
Geloofsovertuiging:  
 

 gehuwd 
 samenwonend met:

 
 weduwe of weduwenaar van:

 

FAMILIE
Vader:  
 
overleden/wonende te:  
Moeder:  
  
overleden/wonende te:  
Aantal kinderen:  
 meerjarig 
 minderjarig

CONTACTPERSOON
Naam:   
Telefoon:  
E-mail:  
Straat en huisnummer:  
Postcode:                  Woonplaats:  

BELANGRIJKE INFORMATIE
Naam huisarts:  
Telefoonnummer:  

Heeft u een uitvaartverzekering:
 ja      nee

Indien ja, verzekeringsmaatschappij:
 
Polisnummer:  
Soort polis:

 naturaverzekering 
 kapitaalverzekering

bedrag: € 

EXECUTEUR TESTEMENTAIR
Naam:  
 
Telefoon:  
E-mail:  
Straat en huisnummer:  
 
Postcode:                  Woonplaats:  

UITVAARTEXECUTEUR
Naam:  
 
Telefoon:  
E-mail:  
Straat en huisnummer:  
 
Postcode:                  Woonplaats:  

1. IEDEREEN IS ONVERGETELIJK



OPBAREN/OVERBRENGEN/VERZORGEN
 Thuis opbaren
 Overbrengen naar uitvaartcentrum

Indien u kiest voor overbrengen:
Locatie:   Boxmeer 

 Cuijk 
 Gennep 
 Elders, namelijk:  

 

Opbaren in:
 bed

 kist

Wenst u een kruisje?
 ja      nee

Indien ja:  
 eigen (retour:  ja  nee)
 Schrijen

Ik wens verzorgd te worden:

 met familie

 zonder familie
Indien met,
wie:   
 
 
Thanatopraxie (lichte balseming):  

 ja  
 nee

Wilt u een vingerafdruk laten maken:
 ja       nee

Welke kleding zou u willen dragen? 
 
 
 
 

Wie zorgt hiervoor:
 
 

Rozenkrans:  
 ja       nee (retour:  ja  nee)

Rouwkrans:  
 ja       nee (retour:  ja  nee)

Bril:  
 ja       nee (retour:  ja  nee)

Sieraden:  
 ja       nee (retour:  ja  nee)

Indien ja, welke: 
 
 

Foto bij kist:  
 ja       nee

Bloemen in de kist:  
 ja       nee

2. HET MOOIE BEWAREN



ROUWDRUKWERK
Aantal rouwbrieven:  
Inclusief uitnodiging catering, aantal: 
 

Wenst u zelf de tekst voor het rouwdrukwerk te 
bepalen?

 ja (bijlage 1)       nee

Is het adressenbestand compleet?
 ja       nee

Wie adresseert de brieven?

  Schrijen. Wie levert het bestand aan:   
  
  zelf,  
 aangeleverd door: 
  
 wanneer:  
  

Rouwadvertentie in:  
 

Wilt u een kruisje in de advertenties?
 ja       nee

Dag en week van plaatsing: 

Wenst u zelf de tekst voor de  
rouwadvertenties te bepalen?

 ja (bijlage 1)       nee

HERINNERINGSKAARTJES
Aantal herinneringskaartjes:
  

  eigen ontwerp,  
wordt aangeleverd door: 
 

 kleur 
 zwart-wit

 groot 
 klein

  eigen foto,  
 wordt aangeleverd door:  
 

Wenst u zelf de tekst voor de  
herinneringskaartjes te bepalen? (bijlage 1)

 ja, (bijlage 1)       nee

3. DELEN WAT TELT EN WAT BLIJFT



AFSCHEIDSBEZOEK
Wenst u een afscheidsbezoek?

 ja       nee
Aantal personen circa:   

Foto bij afscheidsbezoek: 

 ja       nee

Catering bij afscheidsbezoek:
 ja       nee

Indien ja,   koffie/thee 

 anders volgens cateringkaart

AVONDMIS/BIJEENKOMST
 Geen avondbijeenkomst
 Avondmis
 Informeel samenzijn
 Avonddienst

Herinneringskaartjes uitdelen bij  
avondbijeenkomst:

 ja       nee

Collecte bij avondbijeenkomst:
 ja       nee

Indien ja, collecte voor: 

 kerk

 goed doel, te weten:  

Catering bij avondbijeenkomst: 
 ja       nee

Indien ja,   koffie/thee 

 anders volgens cateringkaart

AFSCHEIDSDIENST/BIJEENKOMST
Heeft u wensen rondom de locatie?
 
 
 

Door wie wilt u de tekst laten spreken?
  
 

Wenst u zelf de tekst te bepalen?
 ja (bijlage 1)       nee

Wilt u zelf de muziek te bepalen?
 ja (bijlage 2)       nee

Fotopresentatie bij afscheidsbijeenkomst:  
 ja       nee

Herinneringskaartjes uitdelen  
bij afscheidsbijeenkomst: 

 ja       nee

Wie draagt de bloemen?
 

Wie draagt de kist?
 

Catering bij afscheidsbijeenkomst:
 ja       nee

Indien ja,   koffie/thee 

 anders volgens cateringkaart

4. EEN ONVERGETELIJK AFSCHEID



5. STILSTAAN BIJ DE HERINNERING 

CONDOLEANCE
Schriftelijke condoleance bij:
(meer keuzes mogelijk)  

 afscheidsbezoek  
 avondmis/bijeenkomst
 afscheidsdienst/bijeenkomst
 kerk
 crematorium / begraafplaats
 samenzijn
 elders,  

BEGRAFENIS/CREMATIE
Wensen u begraven of gecremeerd  
te worden?

 begraven  
 cremeren

Heeft u wensen rondom de locatie?
 
 

 (Natuur-) Begraafplaats:   
  Crematorium:   

Door wie wenst u dat het dankwoord  
wordt gehouden?  

 uitvaartleider 

 familie, wie:   
  
  

Afscheid nemen bij graf/in crematorium:  
 ja       nee

 familie eerst 

 familie laatst

SAMENZIJN
Informeel samenzijn na begrafenis/crematie:

 ja       nee

Locatie:  
Wie:   
Aantal:   

Catering bij samenzijn: 
 ja       nee

Indien ja,   koffie/thee 

 anders volgens cateringkaart 

Heeft u overige specifieke wensen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. DAT WAT ONS VERBINDT

GRAFZAKEN
Soort graf / kelder:  
Vak:  
Nummer:   

Bijzetting: 
 ja       nee

Dubbeldiep: 
 ja       nee

Indien ja, gegevens partner: 
  
Grafsteen wordt verwijderd door:
 

Gelijktijdig cremeren:
Heeft u de wens om grafrechten van het graf/ 
de graven van partner of kind op te zeggen 
en de stoffelijke resten (gelijktijdig) te laten 
cremeren?

 ja       nee

Grafmarkering:
 ja       nee

 met foto

 zonder foto

 kleur 

 zwart-wit

Grafbedekking afbreken:

 door Schrijen

 zorgt familie zelf voor

Graf delven: 
 ja       nee

Indien ja, door wie:   
  

Urn ophalen: 
 ja       nee

Indien ja, door wie:   

  





Hollesteeg Boxmeer
Zevenhutten Cuijk
Kleermakersgroes Gennep

T Dag en nacht 0485 52 11 11
E info@schrijen.com
schrijen.com

Kantooradres
Hollesteeg 1a
5831 TH Boxmeer


