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Geachte heer, mevrouw,

Voor u ligt dit praktische document met de meest 

voorkomende vragen over de uitvoering van uw eigen 

uitvaart. U kunt hiermee op ieder moment wanneer u dat 

wilt, uw persoonlijke wensen ten aanzien van uw eigen 

uitvaart vastleggen. De laatste wilsbeschikking moet 

gedateerd en getekend zijn. (Zie pagina 13.) Verstandig is om 

dit te doen in aanwezigheid van een tweede persoon.

U kunt dit document natuurlijk tussendoor altijd aanpassen. Uw 

wensen kunnen door bepaalde gedachten of omstandigheden 

namelijk veranderen. Vraag in dat geval gerust een gratis nieuw 

exemplaar bij ons aan. 

Natuurlijk willen wij u wel graag begeleiden als het moment 

daar is. Wij raden u aan om een kopie te maken zodra u de 

gegevens hebt ingevuld. Een kopie kunt u overhandigen aan een 

familielid, een vriend / vriendin of notaris zodat iemand anders 

er ook bekend mee is dat u uw uitvaartwensen kenbaar heeft 

gemaakt.

De originele documenten kunt u het beste bij uw verzekerings

papieren bewaren. Ook is het mogelijk het origineel bij ons in 

bewaring te geven. U ontvangt van ons dan een kopie voor uw 

eigen administratie. Als nabestaanden het overlijden bij ons 

melden dan weten wij direct dat de uitvaartwensen bij ons zijn 

geregistreerd.

Het kan zijn dat u toch nog vragen heeft of dat u het op prijs 

stelt wanneer wij u helpen bij het invullen van dit document. 

Belt u ons gerust. Een van onze uitvaartbegeleiders komt dan bij 

u thuis langs voor een persoonlijk advies.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer:  030-233 3456

Dit nummer kunt u ook bellen wanneer u andere 

vragen heeft met betrekking tot een uitvaart en over uw 

uitvaartverzekering(en). Wij helpen u graag.

Samen zorgen wij voor een passend afscheid.

Namens:  Kollaard en Terra Nova uitvaartzorg

  De Wiese 7

  3998 MC  Schalkwijk
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Mijn persoonsgegevens

Voorna(a)m(en):    □ M    □ V  

Achternaam:   Adres:  

Postcode:   Woonplaats:  

Geboortedatum:    Geboorteplaats:  

Nationaliteit:    Telefoon / Email:  

Godsdienst, geloofs of levensovertuiging:    

Burgerlijke staat:  gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenwonend / ongehuwd / weduwe / weduwnaar

Partner

Voorna(a)m(en) partner:    □ M    □ V  

Achternaam partner:    Adres:  

Postcode:   Woonplaats:  

Geboortedatum:    Geboorteplaats:  

Nationaliteit:    Telefoon / Email:  

Kinderen 

Voorna(a)m(en):    Achternaam:  

Adres:   Woonplaats:  

Postcode:    Telefoonnummer:  

Mobiel telefoonnummer:   Emailadres:  

Voorna(a)m(en):    Achternaam:  

Adres:   Woonplaats:  

Postcode:    Telefoonnummer:  

Mobiel telefoonnummer:   Emailadres:  
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Vader / Moeder

Voorna(a)m(en):    Achternaam:  

Adres:   Woonplaats:  

Postcode:   Telefoonnummer:  

Mobiel telefoonnummer:    Emailadres:  

Voorna(a)m(en):    Achternaam:  

Adres:   Woonplaats:  

Postcode:   Telefoonnummer:  

Mobiel telefoonnummer:    Emailadres:  

Belangrijke instanties (notaris, accountant, werkgever, verzekeringsagent)

Voorna(a)m(en):    Achternaam:  

Adres:   Woonplaats:  

Postcode:    Telefoonnummer:  

Mobiel telefoonnummer:   Emailadres:  

Voorna(a)m(en):    Achternaam:  

Adres:   Woonplaats:  

Postcode:    Telefoonnummer:  

Mobiel telefoonnummer:   Emailadres:  

Testament

Ik heb een testament:   □ Ja    □ Nee

Huisarts / medische gegevens

Mijn huisarts is:     

Ik draag een pacemaker of ICD  □ Ja    □ Nee

Aanvullende gegevens:     
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Locatie voor de opbaring

□ Opbaring in het uitvaartcentrum  □ Met een open kist

□ Opbaring thuis   □ Met een gesloten kist

□ Opbaring elders, t.w.:   □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Condoleance

Avond voor de uitvaart   □ Ja    □ Nee  

Voorafgaand aan de uitvaart (zelfde dag)  □ Ja    □ Nee    □ Alleen tekenen van register

Consumpties tijdens het afscheidsbezoek / condoleren  □ Ja    □ Nee    

   □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Kleding

Kledingvoorkeur na overlijden   □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Persoonlijke uitvaartwensen

Na mijn overlijden kies ik voor:  □ Begraven

   □ Cremeren

   □ Mijn lichaam beschikbaar stellen aan de wetenschap*

* Wanneer u er voor kiest om uw lichaam beschikbaar te stellen aan de wetenschap dan dient u dit zelf vooraf te regelen met een medische 

faculteit van een universiteit en periodiek te controleren of deze keuze mogelijk blijft.

Donorcodicil

Ik heb een donorcodicil:   □ Ja    □ Nee

   □ Mijn nabestaanden mogen hierover een beslissing nemen.

   Zo ja: ik heb mijn volgende organen of weefsels beschikbaar 

   gesteld voor transplantatie:
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Begraven

□ In een bestaand graf   Wie is de rechthebbende:  

   Naam en locatie begraafplaats:  

   Welk grafnummer:   

□ In een nieuw graf   □ In een algemeen graf

□ Ik kies voor een zandgraf  □ Ik kies voor een keldergraf

□ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Wilt u een grafmonument?  □ Ja    □ Nee

Is er al een grafmonument?  □ Ja    □ Nee

Mijn kist mag dalen   □ Ja    □ Nee

   □ Dalen tot maaiveld

   □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

□ De graftermijn voor de duur van: 10 jaar / 20 jaar / 30 jaar / onbepaalde tijd (indien mogelijk)

Welke tekst moet er op het monument komen te staan:    

     

     

Cremeren

Naam crematorium:     

Locatie:     

Wat wilt u dat er met uw as gebeurd?

□ Verstrooien op het terrein van het crematorium  □ Bijzetten in een bestaand graf

□ Verstrooien op zee   □ Bijzetten in een columbarium

□ Verstrooien op een andere plek, namelijk:   □ Bijzetten in een urnengraf, urnenmuur of urnenzuil 

□ In urn of assierraad uit Gedenkwinkel Kollaard en Terra Nova  □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Het uitstrooien van de as in bijzijn van mijn nabestaanden  □ Ja    □ Nee

Nabestaanden kunnen ervoor kiezen om wel of niet een bericht te ontvangen wanneer de as zal worden uitgestrooid.
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De plechtigheid

Afscheidsplechtigheid:   □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden  

   □ Openbaar

   □ Besloten kring

Ik wil een kerkelijke uitvaart:  □ Ja    □ Nee

   □ Dienst in de aula van het crematorium

   □ Dienst in de kerk

Naam kerk:     

Extra tijd reserveren in de aula:  □ Ja    □ Nee

Extra tijd reserveren voor de koffiekamer:  □ Ja    □ Nee

Mijn kist begeleiden door:  □ Mijn naaste familie

   □ Dragers Kollaard en Terra Nova uitvaartzorg

Ik wil een mooie foto op mijn kist:  □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Ik wil dat er een kruisje op de kist ligt:  □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Welke bloemen?     

     

     

Welke kleur?     

Ik wil muziek bij mijn uitvaart:  □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Ik wil graag de volgende (live)muziek laten spelen bij mijn uitvaart:

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Ik wil graag een foto of powerpointpresentatie bij mijn uitvaart:  □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden
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Ik stel toespraken op prijs:  □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden  

Mijn persoonlijke verhaal wil ik laten vertellen door:   

□ Mijn nabestaanden   □ Dominee

□ Heb ik zelf opgenomen / ingesproken  □ Pastoor

□ Uitvaartbegeleider   □ Anders, namelijk:    

Ik wil graag een opname van de uitvaartplechtigheid:  □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Gebruik maken van de koffiekamer:  □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Welke consumpties wil ik na afloop van de uitvaart in de koffiekamer:

□ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

□ Voorkeur:     

      

     

     

De rouwkaart

Rouwkaart:   □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden  

Voorkeur voor een bepaalde afbeelding:  □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Tekst rouwkaart:     

      

     

     

     

     

Adreslijst

De adreslijst bevindt zich in map / PC / etc.:    
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De uitvaartkist

□ Eenvoudige kist (licht eikenfolie)  □ Rieten kist

□ Luxe kist   □ Baar + lijkwade / wikkeldoek

□ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden  □ Anders, namelijk:    

Rouwadvertentie in een krant

Advertentie:   □ Ja    □ Nee    □ Kennisgeving achteraf

   □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Voorkeur voor bepaalde afbeelding:  □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Tekst advertentie: □ Als rouwkaart:

 □ Anders, namelijk:

     

      

     

     

     

     

In welke krant(en):     

     

Bedankkaarten of bidprentjes

Ik wil dat er tijdens de uitvaart een bidprentje of bedankkaartje

wordt meegegeven aan de aanwezigen:  □ Ja    □ Nee

Enige tijd na de uitvaart wil ik dat er bedankkaartjes worden verstuurd: □ Ja    □ Nee    □ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Rouwvervoer

□ Rouwauto (kleur)   □ Uitvaartbus

□ Volgauto(s) (kleur)   □ Loopkoets

□ Uitvaartfiets / motor   □ Rouwkoets met paarden

□ Deze keuze laat ik aan mijn nabestaanden
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Verzekeringspolissen

Polisnummer   Polisnummer  

Maatschappij   Maatschappij  

Verzekerd bedrag   Verzekerd bedrag  

Polisnummer   Polisnummer  

Maatschappij   Maatschappij  

Verzekerd bedrag   Verzekerd bedrag  

Polisnummer   Polisnummer  

Maatschappij   Maatschappij  

Verzekerd bedrag   Verzekerd bedrag  

Polisnummer   Polisnummer  

Maatschappij   Maatschappij  

Verzekerd bedrag   Verzekerd bedrag  
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Overige financiële voorzieningen

     

     

     

     

     

     

Overige speciale wensen
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Overige speciale wensen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ik verklaar dat ik mijn eigen wensen ten aanzien van mijn eigen uitvaart zelf en geheel vrijwillig heb ingevuld.

De uitvaartondernemer van mijn keuze is Kollaard en Terra Nova uitvaartzorg.

Dit bevestig ik tevens door ondertekening van dit document. Niet ingevulde wensen laat ik over aan mijn nabestaanden.

opgesteld door (naam):   in aanwezigheid van (naam):

     

handtekening:   handtekening:

     

plaats:   datum:

     



Privacyverklaring

Versie: 6 juli 2018

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Kollaard en Terra Nova 

uitvaartzorg, De Wiese 7, 3998 MC  Schalkwijk.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 

vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u 

hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het invullen van de wilsbeschikking verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en 

gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst 

of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere 

doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

NAWgegevens;

Emailadres;

(Mobiel) telefoonnummer.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen 

voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, 

tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 

of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Kollaard en Terra Nova uitvaartzorg maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte 

gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij 

dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

14



Kollaard & Terra Nova       Uitvaartzorg



“Samen 
zorgen voor 

een passend 
afscheid”

Kollaard & Terra Nova       Uitvaartzorg


