Uw uitvaartwensen
Zo voorkomt u vragen bij uw nabestaanden

‘Ik zou wel een stille uitvaart willen.
Zo een waar iedereen zwijgt en de tijd
neemt om na te denken.
Herinneringen zitten toch van binnen,
woorden schieten meestal te kort.

Uw uitvaartwensen
Zo voorkomt u vragen bij
uw nabestaanden
Steeds meer mensen zetten hun wensen voor hun eigen uitvaart vooraf op papier. Dat is helemaal geen gek idee.
Het schept duidelijkheid en ontlast uw nabestaanden van vragen en onzekerheden op een moment dat zij het moeilijk
genoeg hebben. Onze uitvaartleiders vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek. Dat kost u niets maar
kan veel verhelderen.

Denk daarbij aan:
•	Muziek: livemuziek of de keuze voor een bepaalde band, koor of een CD van uw favoriete zanger.
•	De kist, mand of een lijkwade.
•	Rouwdrukwerk: rouwbrieven, dankbetuigingen of bidprentjes bijvoorbeeld. Heeft u een voorkeur voor een lettertype,
papierformaat, foto of het gebruik van een (zelfgemaakt) schilderij als afbeelding?
•	Adresbestand voor de rouwbrieven: het bespaart uw nabestaanden veel tijd wanneer ze dit niet meer hoeven uit te zoeken
op de dag van overlijden.
•	De vorm van de uitvaart: in besloten kring of is iedereen welkom?
•	Sprekers: wilt u veel mensen de gelegenheid geven om te spreken, of mag alleen een door u aangewezen persoon het
woord voeren? Wilt u een traditionele kerkdienst of juist een externe, professionele spreker?
•	
De condoleance: voor gezelschappen tot 60 personen kunt u heel goed terecht in ons sfeervolle rouwcentrum.
Voor grotere gezelschappen heeft u een scala aan keuzemogelijkheden, zoals uw favoriete restaurant, uw stamcafé, de vereniging of een andere locatie. Als de ruimte en de omstandigheden het toelaten, kunnen wij ook bij u thuis of op een andere
plek de catering verzorgen.
•	Wat wilt u per definitie niet omtrent uw uitvaart?

Misschien voelt het een beetje vreemd om al zo concreet met uw eigen afscheid bezig te zijn. Toch kunt u zo uw nabestaanden ontlasten en veel vragen en onzekerheden bij hen wegnemen. Onze uitvaartleiders helpen u graag met het bespreken en
vastleggen van uw keuzes en wensen. Zij komen kosteloos bij u thuis ongeacht of en waar u verzekerd bent. Na het invullen
van uw wilsbeschikking kunt u (kosteloos) een kopie hiervan laten bewaren in het archief van Uitvaartverzorging Kramer.
Ons telefoonnummer is: 026 4423102
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Uw eigen uitvaart
goed om over na te denken

Vertrouwelijke gegevens bestemd voor degene, die na mijn overlijden mijn uitvaart zal regelen. Uw gegevens worden
bewaard en behandeld conform de richtlijnen van de AVG.

Persoonlijke gegevens opdrachtgever
Naam

:

Voornamen

:

Roepnaam

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Burgerservicenummer

:

Adres

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoonnummers

:

E-mailadres

:

Burgerlijke staat

:

Naam (ex)partner

:

Wed. van

:

Huwelijksdatum en –plaats :
Geloofsovertuiging

:

Lid van kerkgemeenschap :

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

Handtekening:
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Naam van degene die zorg zal dragen voor de regelingen na mijn overlijden
Naam

:

Adres

:

Postcode en Woonplaats : 
Telefoonnummers

:

Relatie

:

Burgerservicenummer

:



Kennisgeving van overlijden
Van mijn overlijden moet zo spoedig mogelijk kennis worden gegeven aan de volgende
personen en instellingen :

Naam en relatie

:

Adres en woonplaats

:

Telefoonnummers

:

Naam en relatie

:

Adres en woonplaats

:

Telefoonnummers

:

Naam en relatie

:

Adres en woonplaats

:

Telefoonnummers

:

Naam en relatie

:

Adres en woonplaats

:

Telefoonnummers

:

Bericht van mijn overlijden moet onmiddellijk doorgegeven worden aan:
Uitvaartverzorging Kramer, telefoon 026 4423102 (dag en nacht bereikbaar)
Ik wens dat deze onderneming mijn uitvaart verzorgd.
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Documenten
Donorcodicil:

ja

Codicil ligt		
Testament :
Notaris		

nee

:
ja

nee		
:

Telefoonnummer: 
IBAN bankrekeningnummers: 

Uitvaartverzekeringen of depositorekening voor de uitvaart
Naam maatschappij / polisnummer / verz.bedrag €: 

Pensioenfondsen
Maatschappij:

polisnummer: 

Maatschappij:

polisnummer: 

Abonnementen / lidmaatschappen : 
Abonnementen / lidmaatschappen : 
Abonnementen / lidmaatschappen : 
Abonnementen / lidmaatschappen : 
Wachtwoorden / codes
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:

Begraven of cremeren
een hele persoonlijke keuze

Een van de belangrijkste beslissingen rondom een uitvaart is de keuze voor begraven of cremeren. Een heel persoonlijke
keuze die vaak sterke sentimenten oproept. Waar de een met hart en ziel voor een crematie kiest, wil de ander koste wat kost
begraven worden. Juist omdat deze keuze zo persoonlijk is, is het goed om daar tijdig bij stil te staan. Als u uw wensen niet
kenbaar maakt, moeten uw nabestaanden de keuze voor u maken. Dat kan voor veel vragen, twijfels en onzekerheden zorgen.
Een andere optie is uw lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. U schenkt daarbij na overlijden uw hele lichaam
aan het anatomisch instituut van een universiteit. Het lichaam wordt gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek. Studenten leren daardoor veel over de bouw van het menselijk lichaam.
Uw lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap is iets heel anders dan orgaan- of weefseldonor worden. Waar u aan
moet denken bij deze keuze, is dat er geen moment van afscheid nemen is. De overledene wordt direct meegenomen naar het
betreffende ziekenhuis. Het lichaam wordt niet teruggegeven aan de nabestaanden.
Het kan echter zijn dat uw lichaam niet geschikt is voor de wetenschap,. Denk daarom in ieder geval na over een andere optie.
Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.lichaamsdonatie.info/
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Ik wil graag worden begraven / gecremeerd
Op de begraafplaats

:

Bestaand graf op naam van :
Nieuw graf

:			

In crematorium

:

Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap

Ik wens een opbaring vanuit
Arnhem

Rouwcentrum Kramer:

Apeldoorn

Velp

Westervoort

Zo mogelijk thuis :
Elders

:

Op bed

In de kist

Anders		

In wade

In mand

:

Kleding
Voorkeur

:

Make-up

:

Sieraden

:

Parfum

:

Condoleance / afscheid nemen
Wel

Geen gelegenheid

Alleen voor familie
Open kist

Voor iedereen die dat wil

Gesloten kist

Bloemen
Geen bloemen gewenst

Wel

Wel, maar met uitzondering van:

Wensen bij bloemen 				

:

Kleur voorkeur 				

:

Bestemming bloemen na de uitvaart

:

In plaats van bloemen liever een donatie voor :
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Kiest u voor een advertentie in de krant, rouwbrieven of een combinatie van beide? Deze keuze is persoonlijk en onder andere
afhankelijk van de levensstijl van de overledene. Rouwbrieven zijn persoonlijk, maar misschien heeft u niet van alle bekenden
de adresgegevens. Als u een druk sociaal leven hebt, kunt u met een advertentie via Social Media of de krant veel mensen
bereiken. In zo’n geval is een advertentie een ideale aanvulling op, of zelfs een vervanging van, rouwbrieven.

Kennisgeving van overlijden
Rouwcirculaires versturen

:

Tekst / gedicht / vers etc.

:

Foto

:

Indeling

:

ja

nee

Opmerking bij rouwbrieven :

Ik wil in ieder geval dat de op de adressenlijsten vermelden personen worden uitgenodigd voor mijn uitvaart.
Mijn contacten, adressenlijsten, mail- en of postadressen zijn te vinden:

Ik wil voor de uitvaart rouwcirculaires laten versturen
Ik wil na de uitvaart rouwcirculaires laten versturen (uitvaart in stilte)
Kaart

Bidprent

Advertentie in dagbladen

Dankbetuiging of:
:

ja

nee

Plaatsen in de volgende kranten :

Digitale rouwcirculaire op Social Media:
Facebook

Twitter

LinkedIn

ja

nee

Instagram

anders:

Houdt u er rekening mee dat wanneer u voor Social Media kiest de kans bestaat dat er veel meer mensen kunnen komen.
Los van de extra cateringkosten die hiermee gepaard gaan zijn er dan ook genoeg zitplaatsen op de door u gekozen locatie?
De wachtwoorden van mijn telefoon / DigiD / Social Media kanalen zijn (bekend bij):
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De uitvaart
zoals u dat wilt
Steeds meer mensen geven aan de zwarte en grijze kleuren bij een uitvaart te willen vervangen voor meer kleur. Bij ouderen
mag de uitvaartplechtigheid in het algemeen wel ingetogen zijn. Jongeren willen vaker een uitvaartdienst in moderne stijl.
Eigentijdse rituelen die ruimte laten voor een persoonlijke invulling. Inspiratie via de media, of andere rituelen uit de wereld
van vandaag. Keuzes die bij de persoonlijkheid van de overledene passen. Geen koffie en cake maar een borrel met niet te
stemmige muziek heeft steeds vaker de voorkeur.
De locatie net even iets anders. Een oude opgeknapte loods, een bijzondere villa, het restaurant bij het water of juist dat plekje
in het bos waar je altijd samen voorbij wandelde, zijn enkele voorbeelden. De plechtigheid kan bijna overal plaatsvinden.
Maar ook het vervoer kan anders dan de klassieke zwarte rouwauto. Denk bijvoorbeeld aan onze zilvergrijze rouwauto. De
bloemen, de muziek, maar ook de catering en de locatie voor de condoleance . Minder standaard maar vooral bijzonder omdat
het zo bij u past.

Dresscode
Mijn voorkeur is dat iedereen in het zwart komt:

ja

nee

anders:

Niet omdat ik liever:

De locatie voor de afscheidsdienst voorafgaand aan de crematie / begrafenis:

Vervoer
Op de dag van de uitvaartplechtigheid wil ik graag vervoerd worden met:
Een rouwauto:

geen voorkeur

Eigen vervoer

Een rouwkoets

kleur en/of model:
Een rouwbus begeleid met mijn dierbaren

Anders:

Tijdens de dienst
Wordt de kist van te voren in de aula gezet:

ja

nee

Graag wil ik dat mijn kist gedragen wordt door:
Professionele dragers
Familie / vrienden / anders:
Ik wil dat mijn kist op de schouders gedragen wordt:
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ja

nee

Een passend,
persoonlijk eerbetoon
Een uitvaart kan bestaan uit een dienst gevolgd door koffie en cake, maar dat hoeft helemaal niet! Een ingetogen, bescheiden
dienst past niet bij een opvallend, flamboyant type. En bij de Vitesse-fan in hart en nieren verdient de club ook een rol in het
laatste eerbetoon.
Of wat dacht u van een echte biker, een overtuigde milieuverbeteraar of een ware kroegtijger? Veel mensen vinden het fijn om
een uitvaart geheel in eigen stijl vorm te geven. Zo wordt een uitvaart een passende beleving die reflecteert hoe de overledene
in het leven stond. Een persoonlijke uitvaart in de stijl en sfeer die bij de persoon past, geeft troost en helpt bij de verwerking
van het verlies.
Mijn uitvaart wil ik graag in de stijl van:

Wat ik nog graag over mijzelf wil vertellen
Wie ben ik en hoe zou ik graag herinnerd willen worden:

Mijn hoogte en/of dieptepunt in mijn leven:

Mijn levensmotto:
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Een kerkelijke uitvaart
of een uitvaart in een kerk
Het blijft bijzonder, los van het geloof. Een uitvaart in een kerk geeft een bepaalde sfeer die ontzag en rust uitstraalt. De glas in
lood ramen, de hoge plafonds, de beschilderingen, de prachtige deuren, het altaar, etc. etc. Natuurlijk zijn er door onkerkelijkheid veel kerken leeg komen te staan. Daarvan hebben vele een nieuwe bestemming gekregen worden ze verhuurd worden
voor diverse activiteiten. Denk aan tentoonstellingen, congressen, concerten en evenementen, maar ook uitvaartplechtigheden zonder een kerkelijke voorganger.
Kerkdienst
In de kerk

:							Te :

Graag de dienst:
In stilte

Besloten kring

Klokken luiden:

ja

Voor iedereen

Anders:

nee

Ik wens een begrafenisplechtigheid op
Begraafplaats te:
Locatie

:

Ik wens begraven te worden op begraafplaats in een:
Algemeen graf

Eigen graf

Grafkelder

Bijzetting bestaand graf (grafnummer):
Op naam van:
Op de natuurbegraafplaats:
Ik geef er de voorkeur aan dat de kist tijdens de plechtigheid:

daalt

daalt tot het maaiveld

daalt

blijft staan

Gedenkteken
Wensen omtrent het gedenkteken / monument:

Ik wens een crematieplechtigheid in
Crematorium

:

Locatie

:

Ik geef er de voorkeur aan dat de kist tijdens de plechtigheid:
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blijft staan

Na de crematie wordt de as in het crematorium in een speciale asbus bewaard. Na de wettelijk verplichte bewaarperiode van
één maand, mag de as worden opgehaald.
Niet altijd is de asbestemming van tevoren bekend. Op onze site staan diverse mogelijkheden voor de asbestemming.
https://www.uitvaartverzorgingkramer.nl/asbestemmingen/

Tijdens de plechtigheid wil ik wel / geen foto’s of video’s vertonen.
Ik heb een aantal foto’s opgeslagen in:

Sprekers
Er mag een gelegenheid gegeven worden tot spreken:

ja

nee

Opmerkingen voor sprekers:

Tijdens de dienst wil ik graag dat het volgende gedicht of (bijbel)tekst wordt voorgelezen:

De dienst moet zo mogelijk geleid worden door
Ik wil dat er onder andere

wel

voortganger

uitvaartbegeleider

anders:

niet gesproken wordt door:

Asbestemming
Ik wil dat mijn as wordt bewaard in een:

urn

sieraad

Anders:

13

Verstrooien op een
dierbaar plekje in de natuur
Wilt u dat de as wordt verstrooid op een speciaal plekje in de natuur? Ook dat is mogelijk.
De as van iemand die gecremeerd is mag worden verstrooid op het daartoe door de gemeente aangewezen strooiveld of boven
open zee (art. 66a Wet op de lijkbezorging). Maar ook mag de nabestaande die de zorg voor de asbus op zich heeft genomen
zelf een ‘dierbaar’ plekje zoeken voor de verstrooiing. Dit wordt ‘incidentele asverstrooiing’ genoemd. De gemeentelijke APV
geeft uitsluitsel of de as op dat gekozen plekje verstrooid mag worden. De VNG heeft hiervoor modelbepalingen gemaakt. Indien
de APV niets regelt over asverstrooiing mag de verstrooiing in principe overal plaatsvinden, tenzij andere regels zich er tegen
verzetten. Wanneer men wil verstrooien op het grondgebied van een andere eigenaar dan de gemeente moet toestemming
worden gevraagd aan die eigenaar. Zo mag verstrooien in een achtertuin alleen als de eigenaar daar toestemming voor heeft
gegeven. In de model-APV heeft de VNG de begraafplaats uitgezonderd van de mogelijkheid om incidenteel te kunnen verstrooien. Het gaat er hierbij niet om geen asverstrooiing toe te staan op begraafplaatsen, maar het heeft als doel niet-beheersbare
verstrooiingen tegen te gaan. Bron: VNG

Ik wens dat mijn as:
wordt uitgestrooid op

:

wordt bijgezet in het graf van

:

wordt bewaard in een urn door :

anders

Mijn as mag
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:

wel

niet worden opgesplitst of verdeeld worden.

’Ave Maria vind ik zo mooi en dan
gezongen door Bocelli. Als ik die laat
horen op mijn uitvaart, dan denken ze
aan mij.’

Muziek maakt
het afscheid persoonlijk
Niets is persoonlijker dan de muziekkeuze bij een uitvaart. Muziek bij een uitvaart is dan ook van alle tijden. Ook de invloed
van andere culturen en levensstijlen zorgt voor een vrijere invulling van uitvaarten en een gevarieerde keuze in uitvaartmuziek.
U kunt muziek van een cd / USB stick draaien, maar ook live muziek laten spelen.
Ik heb

wel

geen playlist opgeslagen op:

Muziek / liederen
Artiest :
Titel

:

Artiest :
Titel

:

Artiest :
Titel

:

Artiest :
Titel

:

Artiest :
Titel

:

Live muziek gespeeld door
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koor

anders :

Uitvaart digitaal?

Tegenwoordig is er zo vreselijk veel mogelijk op digitaal gebied. Wij hebben zelf regelmatig een uitvaart met een livestream
uitgezonden zodat de familie in Zuid-Amerika er toch een beetje bij kon zijn. Maar denk ook aan degene die te ziek of slecht
ter been zijn om te komen.
Alle crematoria maken op verzoek dvd en / of cd opnames van de plechtigheden. Natuurlijk is het niet hetzelfde als bij een
uitvaartplechtigheid aanwezig zijn, maar het kan wel een beetje helpen bij het rouwproces.

Graag geluid / beeld / livestream voor belangstellende die niet in de mogelijkheid zijn om bij de plechtigheid aanwezig
te zijn.
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Condoleren
na de plechtigheid
Ook hier is ruimte voor een persoonlijke invulling.
Na afloop van de plechtigheid
In de koffiekamer van:

het crematorium

de begraafplaats

rouwcentrum Kramer

Elders:
Eenvoudige catering: koffie / thee / cake / broodjes
(Iets) uitgebreide catering, hierbij denk ik aan:

Maar het kan ook anders: condoleren voor de uitvaart, of tijdens het afscheidsbezoek. Schriftelijk of digitaal via WhatsApp, Email
of Facebook etc. Informeel in uw favoriete restaurant, café, tuin, op een locatie die een bijzondere betekenis heeft. Catering
kan praktisch overal.
En dan aan het eind van de toch emotionele periode in een kleine kring een hapje gaan eten om de dag van de uitvaart op
een mooie intieme manier af te sluiten.
Ik wil graag dat mijn uitvaart wordt afgesloten in / bij / op:

Verdere persoonlijke wensen of aanwijzingen:
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Wat te doen direct
na het overlijden
• Waarschuw de huisarts of zijn waarnemer. Bij een overlijden in het ziekenhuis of de zorginstelling wordt de arts automatisch
geïnformeerd.
• Bel Uitvaartverzorging Kramer om het overlijden te melden. Wij zijn dag en nacht bereikbaar op 026-4423102
• Op het moment dat u ons belt, kunt u aangeven of u uw dierbare thuis wilt laten opbaren of in een uitvaartcentrum. Als u
nog geen keuze kunt of wilt maken, dan kunnen wij voor (tijdelijke) koeling op bed zorgen. Zo kunnen we in alle rust uw
wensen bespreken. U kunt, indien gewenst, zowel thuis als in een uitvaartcentrum bij de verzorging aanwezig zijn.

Wat doen wij voor u?
• Wij maken met u een afspraak om alles te bespreken en te regelen.
• Wij zorgen onder andere voor:
		 – De verzorging van de overledene (eventueel met u en uw familie)
		 – De opbaring thuis of het overbrengen naar een andere locatie zoals bijvoorbeeld het uitvaartcentrum
		 – De aangifte van overlijden bij de gemeente en regelen wettelijke formaliteiten, zoals een origineel uittreksel van de akte
			 van overlijden
		 – De invulling van de uitvaart en leggen de afspraken vast
		 – Het opstellen van uw tekst, het drukken en versturen van de rouwcirculaires
		 – Een transparant overzicht van alle kosten
		 – Eventueel het contact met uw verzekeraar voor de afwikkeling van uw verzekering

Waar vragen wij in elk geval naar?
• Trouwboekje en/of ID-bewijs van de overledene (voor zover aanwezig)
• ID-bewijs van de opdrachtgever/contactpersoon voor de uitvaart
• Kleding voor de overledene
• Kijk op onze website voor meer informatie over opbaren, cremeren of begraven en de producten en diensten hieromheen.
Verder vragen wij naar uw eventuele donorcodicil, wilsbeschikking,
uitvaartverzekering, levensverzekering of een testament.

Rouwcentrum Arnhem
Weg langs de Begraafplaatsen 3
6815 AZ Arnhem

Rouwcentrum Velp
Zuider Parallelweg 16
6882 AD Velp

Afscheidshuys Apeldoorn
Soerenseweg 71
7314 JE Apeldoorn

Rouwcentrum Westervoort
Hamersestraat 23
6931 EV Westervoort

Meer informatie kunt u vinden op onze website:
www.uitvaartverzorgingkramer.nl
Telefonisch via: 026 44 23 102
of per mail: kantoor@kramerbv.nl
Uitvaartverzorging Kramer BV

Uitvaartverzorging Kramer bv is gecertificeerd door de S
 tichting Keurmerk Uitvaartzorg en aangesloten
bij de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen.

