
   

 

 

Mijn wilsverklaring

Goed geregeld 
voor later!

Altijd een mooi Afscheid



Mijn persoonlijke wensen
voor mijn afscheid

Deze wilsbeschikking bewaren bij uw persoonlijke 
gegevens en/of kenbaar maken aan uw nabestaanden.



Wilsbeschikking

Naam:

Voornamen:

●  m/v ●

Adres: Huisnr:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Navolgend overzicht is door mij vastgesteld om als uitgangspunt te dienen voor de 
periode rondom mijn overlijden alsmede de uitvaart. 



Belangrijke zaken:

Sleutels t.b.v.:

Waar aanwezig: 

Huisdieren:

Huisdier(en) naar: 

Anders:

Berichtgeving:
Van mijn overlijden moeten de volgende personen op de hoogte worden gebracht:

1. tel.:

2. tel.:



1. Testament gemaakt   ●  ja    ●  nee

 Indien ja, bij notariskantoor:

  

2. Ik heb een uitvaartverzekering  ●  ja    ●  nee

 Zo ja, bij: 

  

3.  Ik heb een deposito gestort  ●  ja    ●  nee

 Zo ja, bij:

4. Ik heb een vooruitbetaling gedaan bij de Meride BV ●  ja    ●  nee

5. Ingeschreven in het donorregister  ●  ja    ●  nee

6.   Ik heb mijn lichaam wel / niet ter beschikking  ●  ja    ●  nee 
gesteld van de wetenschap.

 (De betreffende papieren liggen bij deze wilsbeschikking).



7.  Mijn geloofsovertuiging is:

 Kerkelijke uitvaart  ●  ja    ●  nee

 Indien ja, welke kerk of uitvaartcentrum:

8.  Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik zal worden:  ●  begraven

  ●  gecremeerd

9.  Ik wens dat de uitvaart verzorgd wordt door:
 ●  Meride Uitvaartverzorging, Tel. 085 - 40 18 123

10. Ik wens een uitvaart in:
 Besloten kring  ●  ja    ●  nee

 In tegenwoordigheid van:

 Familie  ●  ja    ●  nee

 Familie en vrienden  ●  ja    ●  nee

 Familie, vrienden en belangstellenden  ●  ja    ●  nee

 

 Tussen het moment van overlijden en de uitvaart 

 is er gelegenheid om afscheid te nemen:

 Voor familie  ●  ja    ●  nee

 Ook voor belangstellenden ●  ja    ●  nee



11.  Ik wens opgebaard te worden in:
 ●  In een uitvaartcentrum

 ●  Thuis

 ●  Elders, nl.:

 

12.  Ik wens een kist van de volgende soort:  
 ●  Spaanplaat

 ●  Eco

 ●  Massief

 ●  Gekleurde kist, nl.:

 

 ●  Anders, nl.:

   

 ●  Keuze nabestaanden

13.  Rouwbrieven  ●  ja    ●  nee

 Adressenlijst is te vinden:

 



14.  Advertentie  ●  ja    ●  nee

 Zo ja, in dagblad(en):

 

15.  Volgauto’s en rouwauto?   ●  ja    ●  nee

 Zo ja, voor wie:

16.  Na de uitvaartplechtigheid
 Koffietafel  ●  ja    ●  nee

17.  Bij mijn uitvaart wens ik muzikale begeleiding  ●  ja    ●  nee

 Indien ja:

 ●  Live muziek

 ●  cd’s / mp3 bestanden

 

 Mijn keuze is:

 1:

 2:

 3:

 4:

 5:

 ●  Keuze nabestaanden 

 



18. Asbestemming
 Bijzetting in columbarium/urnentuin  ●  ja    ●  nee

 Anders:

 

 ●  Keuze nabestaanden

 



Graag ook met het volgende rekening te houden:
 



Het voorgenoemde heb ik vastgelegd:

op: 

te:

Handtekening:



Hoofdkantoor:
Meride BV
Huizerstraatweg 111
1411GM Naarden

Telefoon:  085 - 40 18 123
E-mail:  uitvaartzorg@meride.nl
Website:  www.meride.nl

Altijd een mooi Afscheid


