
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

      persoonlijke uitvaartwensen 
 

 
 
 



          
 
 
 

 
 
Geachte heer , mevrouw,  

 

 
Met de grootst mogelijke zorg hebben wij voor u een Codicil (wensenformulier)  
samengesteld voor uitvaartwensen. Een praktisch hulpmiddel voor wanneer u zelf  
wilt, alles kunt vastleggen. Het kan u een gerust gevoel geven wanneer dit ingevuld is.  
 

 
We hebben ons best gedaan dit codicil te maken waarin we ieders wens respecteren.  
Het invullen is geheel vrijblijvend en wat u liever niet invult laat u gewoon open en kunt 
het later alsnog invullen. Op de laatste 2 pagina’s van dit document kunt u lezen wat de voor 
en nadelen zijn en wat de rechtsgeldigheid is van dit Codicil document. We adviseren om dit 
codicil te bewaren bij de belangrijke papieren. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Riny van de Worp 
Rouwzorg Riny 
 
 
24 uur bereikbaar op: 
Tel. 06 5478 3435 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Persoonlijke wensen   

 

Ondergetekende 

Naam / voornamen   …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres  

 …………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode  ……………………….       Woonplaats ………………………………………………….. 

Geboortedatum ………………………..     Geboorteplaats ……………………………………………... 

Geloofsovertuiging ………………………………………………………………………… 

 

Partner van. 

Naam / voornamen ……………………………………………………………………………………………………... 

Geboortedatum ………………………..       Geboorteplaats …………………………………………….. 

 

Bij mijn overlijden moeten onmiddellijk de volgende personen / instellengen                                     

op de hoogte worden gebracht.  

Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Naam    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uitvaartondernemer  ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



Voor nader advies kunnen mijn nabestaanden een beroep doen op: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Testament. 

O Ik heb een testament opgemaakt bij notariskantoor: (naam, plaats en telefoonnummer). 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Verzekering. 

O Ik heb een uitvaartverzekering. (maatschappij, polisnummer , tel.nr, en eventueel bedrag) 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

O Overig verzekerd of bij aangesloten 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Huidige Bank…………………………… IBAN  …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Medische gegevens. 

O Ik heb een donorcodicil opgemaakt 

O Ik heb mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap gesteld 

     Afspraken hierover zijn gemaakt met (naam ziekenhuis of instantie en telefoonnummer) 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

O Ik draag een pacemaker 

O Aanvullende eigen wensen of toelichting 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Persoonlijke wensen zijn. 

O  Opbaren Rouwcentrum   O  Opbaren Thuis   

O  Elders opgebaard worden   O  Laat de nabestaanden beslissen 

 

O  Verzorgd en gekleed worden door familie O  Opbaren in kleding   

O  Nachtkleding    O  Laat de nabestaanden beslissen 

 

O  Opbaren op bed    O Opbaren in open kist 

O  Opbaren met gesloten kist   O  Laat de nabestaanden beslissen 

O  Toepassing van Thanatopraxie  (lichte vorm van balseming, meer info bij Rouwzorg Riny verkrijgbaar) 

 

O  Eenvoudige nette kist   O  Kleur van kist ……………………… 

O  Eiken kist    O  Laat de nabestaanden beslissen 

 

O  Bloemstuk en kleur …………………………………………. O  Geen bloemstuk 



 

Wensen aangaande grafmonument    

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aanvullende persoonlijke wensen  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Rouwdrukwerk 

  O   Heb geen voorkeur en laat de nabestaanden beslissen 

O   Mijn voorkeur gaat uit naar: 

O Neutraal    O  Modern    O  Klassiek   O Heb eigen ontwerp en tekst bijgevoegd. 

 

 

Advertentie 

 O   Laat mijn nabestaanden beslissen 

 O  Plaatsing in  

  O Stentor      O Huis aan Huis     O Veluweland 

 

 

 



Condoleren. (meerdere mogelijkheden kunnen aangevinkt worden) 

 O  Alleen voor de uitvaartdienst   O  Avond voor de dag van de uitvaart 

 O  Extra avond voor directe naasten en thuis O  Alleen condoleanceregister 

 O  Geen bezoek aan huis 

 

 

Uitvaart. 

O  Uitvaart in stilte    O  Alleen Familie  

O  Voor iedereen    O   Laat de nabestaanden beslissen 

  

De uitvaartplechtigheid. 

O  In het uitvaartcentrum   O Vanuit Kerk   ……………  

O  Liederen zingen,        Zo ja onderstaande:  

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Muzikale begeleiding door   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

O  Wel bloemen op of naast kist  O  Geen bloemen 

 

 

 



Na de uitvaartplechtigheid 

O  Bijeenkomen op locatie ……………………………………………………………………………………. 

O Koffie met bolletje    O  Koffie met cake  

O Geen samenkomst na uitvaartdienst.  O  Laat de nabestaanden beslissen 

O Andere wens, namelijk 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Begrafenis 

Ik wil begraven worden in een   

O  nieuw graf     O Eigen /Familiegraf  

O  Algemeen graf    O Begraafplaats 

…………………………………………. 

 

O Bestaand graf   Vak ……. No……………. Begraafplaats …………………………………………….. 

 

O  Kist niet dalen    O Net onder maaiveld  

O Kist helemaal dalen 

 

 

 

 

 

 

 



Crematie 

O  Dienst in Crematorium   O  Geen dienst   

O Dienst elders   ……………………………………………………………. 

O As verstrooiing    O  Bij crematorium  

O Elders   ……………………………………………………………. 

O As meenemen naar huis  

O As bijzetten                  …………………………………………………………….. 

O  Laat de nabestaanden beslissen 

 

Ik ondergetekende, Naam, adres, en geboren:  

Verklaar hierbij: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Datum en plaats   ……………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening  …………………………………………………………………………………….. 



Codicil 

Behalve een testament, kun je ook een codicil maken. Je kunt dan zelf opschrijven wie je 

meubels, sieraden en kleding krijgen als je komt te overlijden. In het codicil kun je ook 

omschrijven hoe je uitvaart eruit moet zien. Geldbedragen kun je niet via een codicil aan 

iemand toewijzen. Ook kun je sinds 2003 geen executeur meer aanwijzen via een codicil. 

 

Voorwaarden codicil 

Een codicil moet handgeschreven zijn (dus niet met de computer) en worden voorzien van een 

datum en handtekening. 

 

Voorbeeld van een codicil: 

Ondergetekende, Jantien Codicil, wonende te 6651 MS Groningen, Mauritsstraat 99, geboren te 

Emmen op 15 november 1966, legateert aan:1. mijn dochter Carola Codicil, wonende te 5531 

AA Enschede, Plantsoenstraat 13:mijn grote, bruine, antieke kast die in de gang staat; 2. mijn 

zoon Sebastiaan Codicil, wonende te 4421 GR Roermond, Wingerd 16: mijn bankstel en 

fauteuil. Mijn uitvaart wil ik als volgt geregeld zien: Ik wil op de begraafplaats De Wolfsbergen 

te Amsterdam in een zwarte kist met rode strepen in bijzijn van alleen mijn familie begraven 

worden. Groningen, 3 maart 2011.(hierna volgt de handtekening).  

 

Rechtsgeldigheid codicil? 

Een codicil heeft net zoveel rechtsgeldigheid als een testament. Als jij opschrijft dat je sieraden 

naar de buurvrouw gaan, dan moet je dochter (die formeel erfgenaam is) die sieraden afstaan 

aan de buurvrouw. 

 

Vertel over jouw codicil 

Vertel je erfgenamen en de begunstigden dat je een codicil hebt gemaakt en vertel ook waar je 

het bewaart. Maak eventueel kopieën van het codicil en geef deze aan de erfgenamen en de 

begunstigden. Heb je ook een testament? Vraag de notaris of hij het codicil bij het testament 

wil bewaren. 

 

 

http://www.erfwijzer.nl/testament.html
http://www.erfwijzer.nl/executeur.html


 

Voordelen van een codicil 

   Je hoeft er niet voor naar de notaris 

Je kunt het codicil gemakkelijk veranderen. 

Je maakt simpelweg een nieuw codicil en vernietigt het oude document. 

 

Nadelen van een codicil 

Het raakt gemakkelijk kwijt. 

Erfgenamen weten soms niet dat er een codicil is en houden er daarom geen rekening mee. Het 

kan bijvoorbeeld gebeuren dat de erfgenamen pas na de uitvaart het codicil vinden waarop jij 

hebt geschreven hoe je de uitvaart geregeld wilt hebben. 

Erfgenamen kunnen net doen alsof ze niet weten dat er een codicil is. Als jij in je codicil hebt 

gezet dat je wilt dat de buurvrouw jouw sieraden krijgt, dan kan het gebeuren dat de 

buurvrouw dat nooit te weten komt. 

Je kunt niet alles regelen via een codicil. 

 

 

Tenslotte 

Met zorg hebben we dit boekje samengesteld waarin u  uw wensen kunt verwoorden.        

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met Riny van de Worp. Dit kan via 

mail: info@rouwzorgriny.nl of tijdens kantooruren  06 5478 3435. Ook is het mogelijk om een 

persoonlijke afspraak te maken.                  

 

 Bij melding van overlijden zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op het bovenstaand nummer.  

 

 

  

http://www.erfwijzer.nl/erfgenamen.html
mailto:info@rouwzorgriny.nl

