Wensen  
formulier  

persoonlijk
&
betrokken

Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg  is  een  kleinschalige  uitvaartonderneming  waarbij  zorg,  aandacht  en  Fjd  
centraal  staan.    
Zeker  in  de  emoFoneel  zware  periode  na  een  overlijden  willen  wij  nabestaanden  op  een  
persoonlijke  en  betrokken  manier  begeleiden  en  ondersteunen  bij  het  regelen  en  verzorgen  van  de  
uitvaart.  
Samen  met  u  staan  we  sFl  bij  wie  de  overledene  was.  Op  deze  manier  kunnen  we  een  uniek  
afscheid  vormgeven.  Het  afscheid  wordt  hierdoor  een  blijvende  herinnering  en  biedt  nabestaanden  
troost  en  houvast  in  de  moeilijke  periode  na  een  uitvaart.  
Wij  staan  dag  en  nacht  voor  u  klaar!  
Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg  is  in  het  bezit  van  het  Keurmerk  Persoonlijke  Uitvaart.  Op  onze  website  
vindt  u  meer  informaFe  
  

Wensenformulier
Op  dit  wensenformulier  kunt  u  aangeven  hoe  u  wilt  dat  uw  uitvaart  wordt  vormgegeven.  Het  biedt  
ook  houvast  voor  uw  nabestaanden.  U  laat  uw  familie  of  vrienden  later  niet  met  open  vragen  zi<en.    
Bij  het  invullen  van  het  formulier  komt  u  vragen  tegen  waaraan  u  niet  zo  snel  denkt,  maar  die  wel  
belangrijk  zijn.  Vanzelfsprekend  bent  u  vrij  in  uw  keuze  welke  zaken  u  wel  of  niet  wilt  vastleggen.  
Als  u  dit  wensenformulier  heeB  ingevuld,  laat  het  dan  een  paar  dagen  liggen  en  lees  het  daarna  
opnieuw  door.  Wanneer  alles  naar  uw  tevredenheid  is  ingevuld  en  beschreven  adviseren  wij  u  het  
wensenformulier  aan  voor  u  belangrijke  personen  te  geven  of  te  vertellen  waar  zij  uw  wensen  
kunnen  vinden.  Ook  kunt  u  een  kopie  van  dit  formulier  naar  Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg  sturen.  Wij  
zullen  dit  in  ons  archief  bewaren  en  wanneer  het  nodig  is,  kunnen  uw  nabestaanden  ons  bellen  en  
gaan  wij  de  uitvaart  volgens  uw  wensen  regelen.  
HeeB  u  nog  vragen  naar  aanleiding  van  dit  wensenformulier,  neemt  u  dan  contact  met  ons  op.  In  
een  vrijblijvend  en  vooral  informerend  gesprek  vertellen  wij  u  over  wat  er  allemaal  mogelijk  is.  Ook  
kunnen  wij  dan  een  begroFng  maken  van  de  kosten  die  de  uitvaart  met  zich  meebrengt.    

Persoonsgegevens
Naam:
Voornamen:
Adres:
Postcode  en  plaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-‐mail:
Burgerlijke  stand:
Donorcodicil:

£ ja

£ nee

Testament

£ ja

£ nee

Notaris:
Telefoon:
Uitvaartverzekering

£ ja

£ nee

Maatschappij:

Direct na mijn overlijden wordt gewaarschuwd
Naam:
Telefoon:
Mobiel:
Adres:
Postcode  en  plaats:

Mijn wensen
1.

Na  mijn  overlijden

£ wil  ik  worden  begraven
£ wil  ik  worden  gecremeerd
£ wil  ik  beschikbaar  worden  gesteld  aan  de  wetenschap
£ laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen

2.

RouwcorrespondenFe

£ een  rouwcirculaire  vóór  de  uitvaart
£ geen  rouwcirculaire
£ een  rouwcirculaire  na  de  uitvaart
£ laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen
£ een  rouwadvertenFe  in  de  volgende  krant(en):
£ geen  rouwadvertenFe
£ laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen

3.

Omhulling

£ een  kist
£ een  opbaarplank
£ anders:
£ laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen

Polisnummer:

4.

Opbaring

£

thuis

£

in  uitvaartcentrum/plaats:

£

anders:

£

laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen

5.

Afscheid  nemen  /  Condoleance

£

condoleance  avond  

£

locaFe  condoleance  avond  

£

alleen  afscheid  in  besloten  kring  

£

alle  genodigden  mogen  afscheid  nemen  

£

geen  gelegenheid  tot  afscheid  nemen  

£

laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen  

6.

UitvaartplechFgheid

£

geen  uitvaartplechFgheid

£

in  sFlte  zonder  genodigden

£

in  besloten  kring

£

alle  genodigden  mogen  komen

£

in  de  kerk/plaats:

£

in  de  aula  van  begraafplaats:

£

in  de  aula  van  crematorium:

£

anders:

£

laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen

7.

Rouwvervoer

£

rouwauto                                        kleur:

£

eigen  vervoer

£

anders:

£

laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen

8.

Muziek

£

ik  wil  de  volgende  muziek
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

£

geen  muziek

£

laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen

9.

Bloemen

£

wensen  met  betrekking  tot  bloemen:

£

geen  bloemen

£

laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen

10.

Begraven

locaFe:
£

er  is  een  bestaand  graf
grafnummer:
naam  rechthebbende:

£

parFculier  graf  kopen

£

algemeen  graf

£

ik  wil  een  grafmonument
soort  grafmonument:
tekst  op  het  grafmonument:

£

geen  grafmonument

11.

CremaFe

locaFe:
£

asbestemming:

£

laat  ik  mijn  nabestaanden  bepalen

12.

Na  aﬂoop  van  de  plechFgheid

£

samenkomst  voor  iedereen

£

samenkomst  in  besloten  kring  genodigden

£

geen  samenkomst

13.

Overige  wensen

U  kunt  een  adressenlijst  bewaren  bij  dit  document  
Plaats:
Datum:

Handtekening:

Als  u  een  kopie  van  dit  formulier  naar  Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg  stuurt,  zullen  wij  dit  in  ons  archief  bewaren.  
Wanneer  uw  nabestaanden  gebruik  willen  maken  van  onze  diensten,  kunnen  zij  contact  met  ons  opnemen.  

Bij  een  uniek  leven  
hoort  een  uniek  afscheid  

Scheepsbouwersweg  1e  

  info@nandanijstad.nl

  06  5288  9955  dag  &  nacht  bereikbaar  

1121  PC  Landsmeer

  www.nandanijstad.nl

  KvK  34318622  

