Mijn uitvaartwensen
030 251 09 82 (dag en nacht bereikbaar)
Uitvaartverzorging Agterberg
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Mijn uitvaartwensen
Na een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of
haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten, is het goed om tijdig
alles over uw uitvaart, ﬁnanciën en uitvaartverzekeringen op papier te zetten. Laat uw speciale wensen
(zoals de kist zelf beschilderen, livemuziek of speciﬁeke cultuurgebonden rituelen) daarom vastleggen in
deze “wilsbeschikking”. U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de
uitvaart te zijner tijd met de medewerker van Uitvaartverzorging Agterberg bespreekt.
Een wilsbeschikking heeft overigens niet de rechtskracht van een testament. Het is meer een leidraad voor
de invulling van een uitvaart. Wij kunnen u uiteraard wel doorverwijzen naar een notaris die gespecialiseerd
is in familie- en erfrecht, waar u uw testament oﬃcieel kunt laten opstellen.

Meer informatie?

Bel 030 251 09 82, mail naar info@agterberg.nl
of kijk op www.agterberg.nl.
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Persoonlijke gegevens
Voornamen:
Achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer:

Burgerlijke staat
Ongehuwd.
Echtgenoot/echtgenote van:
Partner van:
Weduwe/weduwnaar van:
Gescheiden van:

Levensovertuiging
Geen.
Protestants.
Rooms-Katholiek.
Hindoeïsme.
Islam.
Anders, namelijk:

Testament
Ik heb geen testament.
Ik heb een testament, het berust bij notaris:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Donor
Ik ben geen orgaandonor.
Ik ben orgaandonor, het donorcodicil ligt:
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Opdrachtgever
Als opdrachtgever van de uitvaart zal optreden:
Voornamen:
Achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Bankrekeningnummer:

Wilsverklaring
Onder voorbehoud dat de hierna volgende wensen technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik
dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven.
Daar waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke wens heb aangegeven, laat ik de beslissing
over aan hen die de zorg voor de uitvaart op zich nemen.
Ik verklaar deze wilsbeschikking geheel vrijwillig te hebben ingevuld en ondertekend.
Bericht van mijn overlijden moet onmiddellijk doorgegeven worden aan:
Uitvaartverzorging Agterberg, telefoonnummer 030 251 09 82 (dag en nacht bereikbaar).
Ik wens dat deze onderneming mijn uitvaart zal verzorgen.
Ik ga akkoord met bovenstaande verklaring.
Voornamen:
Achternaam:
Datum:
Plaats van ondertekening:

Handtekening:
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Verzekeringen voor de uitvaart
Gegevens polissen
Naam maatschappij:

Polisnummer:

Verzekerd bedrag:
€
€
€
€
€

Depositostorting
Depositostorting bij:
Nummer:
Bedrag van storting:

€

Datum van storting:

Een verzekering: niet verplicht maar wel mogelijk
Uitvaartverzorging Agterberg kan de uitvaart voor u verzorgen, ongeacht waar u verzekerd bent. Indien
gewenst en zonder extra kosten kunnen wij voor u de uitkering bij de verzekeringsmaatschappij aanvragen,
zodat u de tijd kunt nemen voor verbondenheid, voor stilte, voor verdriet. De uitkering brengen wij volledig
inzichtelijk in mindering op de uitvaartkostennota, zodat u daar geen omkijken naar heeft.
Wilt u weten of u goed verzekerd bent? Bel ons op 030 251 09 82.
Uitvaartverzorging Agterberg
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Begraafplaats Soestbergen
▶ Utrecht

Begraafplaats Kovelswade
▶ Utrecht

Begraafplaats Tolsteeg
▶ Utrecht

Rooms-Katholieke begraafplaats
St. Barbara
▶ Utrecht

Begraafplaats en crematorium
Daelwijck
▶ Utrecht

Crematorium, begraafplaats en
natuurbegraafplaats Den en Rust
▶ Bilthoven

De uitvaart
Bij het nadenken over uw uitvaart is een belangrijke keuze of u begraven of gecremeerd wilt worden.
Als u weet of u begraven of gecremeerd wilt worden, krijgt u met verschillende keuzes te maken.
Wilt u een kerkdienst of plechtigheid? Waar moet deze gehouden worden? Wenst u bepaalde muziek,
powerpoint of live muziek? Of heeft u andere persoonlijke wensen?

Begrafenis of crematie
Ik wens te worden begraven.
Ik wens te worden gecremeerd.
Utrecht en omstreken heeft meerdere begraafplaatsen en crematoria. Er zijn gemeentelijke begraafplaatsen en die in bezit zijn van een kerkgenootschap of stichting.
In de informatiefolder van Uitvaartverzorging Agterberg vindt u de meest bekende en gebruikte begraafplaatsen en crematoria uit de regio.
Ik heb de voorkeur voor begraafplaats of crematorium:
Naam:
Plaats:
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Gegevens voor een begrafenis
Bij een begrafenis kunt u kiezen uit twee soorten graven: een algemeen graf
of een familiegraf (ook wel eigen graf of particulier graf genoemd).

Algemeen graf:
Een algemeen graf is een graf waarin op verschillende niveaus overledenen van verschillende families
worden begraven. Familieleden kunnen niet gezamenlijk begraven worden. De begraafplaats bepaalt
de plaats van het graf. Als de termijn van grafrust is verstreken, kan deze termijn niet verlengd worden
en heeft de begraafplaats het recht om de stoffelijke resten op een afgesloten gedeelte van de
begraafplaats te herbegraven. De termijn van de grafrust wordt door de begraafplaats zelf bepaald.
De wettelijke minimumtermijn van grafrust is 10 jaar. Op een algemeen graf kan doorgaans een steen
van ±50x50 cm geplaatst worden.
Familiegraf (eigen graf):
Bij een familiegraf bepaalt de rechthebbende wie in het graf wordt bijgezet. Ook kan (op de meeste
begraafplaatsen) in samenspraak met de begraafplaats door de rechthebbende de plaats van het graf
op de begraafplaats worden gekozen. Het is daarnaast mogelijk (op de meeste begraafplaatsen) een
graf bij leven te reserveren. Hier worden wel kosten voor gerekend, die verschillen per begraafplaats.
De eerste periode van huur is doorgaans 10, 20 of 30 jaar, waarna deze telkens met 10 jaar verlengd
kan worden. De kosten van een familiegraf (gesplitst in huur van het graf en algemeen onderhoud van
het graf en de begraafplaats) zijn daardoor wel veel hoger.
Het grafmonument:
Bij de keuze voor een grafmonument kunt u denken aan het materiaal van de grafsteen, de vorm
en de inscriptie. Maar ook of het monument staand (zerk) of liggend (plat) moet zijn. De tekst op
het grafmonument kan op verschillende manieren worden aangebracht. Deze kunnen bijvoorbeeld
worden gegraveerd of met de hand worden gehakt. Ook kunnen bronzen letters op de steen worden
aangebracht. Het plaatsen van een grafmonument is vaak aan regels gebonden. Deze regels verschillen
per begraafplaats. Er kunnen bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan de afmetingen en het materiaal.

Bel ons voor meer informatie:
▶ 030 251 09 82
of mail naar:
▶ info@agterberg.nl

Uitvaartverzorging Agterberg
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Grafkeuze
Mijn keuze voor het soort graf gaat uit naar een:
Algemeen graf.
Nieuw familiegraf (eigen graf) bij voorkeur:
1 persoon.
2 personen.
3 personen.
Bestaand familiegraf:
Nummer:
Vak:
De looptijd van dit graf is:

jaar, tot:

Er ligt een steen op het graf.
Er ligt geen steen op het graf.
Het graf staat op naam van:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geen voorkeur.
Grafmonument
Er moet een nieuw grafmonument op het graf worden aangebracht.
Er moet een inscriptie op het bestaande monument worden aangebracht.
Er moet geen monument op het graf komen.
Mijn naam moet niet op het bestaande monument worden aangebracht.
Geen voorkeur.
Wensen voor het monument en/of de aan te brengen tekst:

Mijn voorkeur gaat uit dat de kist:
Daalt helemaal in het graf.
Daalt tot “maaihoogte” (bovenkant van de kist gelijk aan het maaiveld).
Blijft staan op het graf.
Geen voorkeur.
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Crematie en asbestemming
Als u voor een crematie hebt gekozen is het ook belangrijk te kijken of u bepaalde wensen heeft over wat
er nadien met de as moet gebeuren. Een belangrijke vraag, want de asbestemming is heel persoonlijk.
U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een urn, een sieraad of de as laten uitstrooien op het terrein van het
crematorium, over zee of in de natuur. Na de crematie blijft de as minimaal een maand in het
crematorium. Dat is wettelijk vastgelegd. Na deze maand kan de as nog vijf maanden tot een
jaar kosteloos blijven staan in het crematorium. Dit verschilt per crematorium.

Bijzetten van de urn of thuis bewaren
We kunnen er voor zorgen dat de urn wordt bijgezet in een columbarium, urnentuin of (urnen)graf. Een
columbarium is een urnenmuur op het terrein van het crematorium waar verschillende urnen staan in
een nis van de muur. U mag de urn ook thuis bewaren, u kunt hiervoor een speciale gedenkplek maken.
Uitstrooien van de as
Het is mogelijk de as te verstrooien. Dat kan op verschillende manieren en op verschillende plekken.
De as kan worden verstrooid op het strooiveld van het crematorium of begraafplaats. De meeste crematoria en sommige begraafplaatsen beschikken over een strooiveld. Een strooiveld is een speciaal
aangelegd grasveld op het terrein van een crematorium/begraafplaats, park, tuin of in een bos. Naast
het verstrooien op een strooiveld, zijn er nog veel meer mogelijkheden. Zo kan er gekozen worden voor
asverstrooiing boven zee. De as wordt dan per schip of vliegtuig verstrooid in de zee. Indien u wenst in
het bijzijn van uw nabestaanden. Ook kan de as verstrooid worden in de vrije natuur of een dierbare
plaats. Vraagt u ons gerust naar de regels daarover.
Bestemming van de as:
De as moet verstrooid worden op het terrein van het crematorium/
begraafplaats.
In aanwezigheid van familieleden.
▶ Columbarium

Zonder aanwezigheid van familieleden.
De as moet verstrooid worden op zee:
per schip
per vliegtuig
De as moet verstrooid worden via een ballon.

▶ Assierraad

De urn moet bijgezet worden in een columbarium.
De urn moet bijgezet worden bij een nabestaande thuis.
De urn moet bijgezet worden in/op een bestaand graf,
namelijk bij:
Anders:

▶ Urnentuin

Geen voorkeur.
Uitvaartverzorging Agterberg
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Uitvaartplechtigheid
Voor de begrafenis of crematie vindt meestal een afscheids- of herdenkingsbijeenkomst plaats. Deze
bijeenkomst kan op vele manieren en op verschillende plekken plaatsvinden. De meeste mensen
kiezen er traditioneel gezien voor om de uitvaartplechtigheid te houden in de kerk, het uitvaartcentrum
of in de aula van het crematorium/begraafplaats. Deze traditionele locaties zijn doorgaans voorzien
van alle faciliteiten die nodig zijn om een uitvaartplechtigheid te houden. Denk dan aan een goede
geluidsinstallatie, een orgel of piano en televisieschermen of beamer.
Het staat de families helemaal vrij om naar eigen wens een locatie te kiezen waar de uitvaartplechtigheid
gehouden kan worden. Het komt steeds vaker voor dat mensen afwijken van de traditionele aula’s.
Men kiest dan voor een locatie die iets heeft betekend voor de overledene of een locatie die hen
gewoon aanspreekt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een uitvaartplechtigheid te houden in een
horecagelegenheid, sportkantine of de voetbalclub waar de overledene altijd vrijwilliger is geweest.
Het is ook mogelijk om de plechtigheid te houden in een zaal bij een partycentrum.
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Mijn uitvaartplechtigheid moet plaatsvinden in:
De aula van de begraafplaats/crematorium:
De aula van het uitvaartcentrum:
De kerk, namelijk:
Elders, namelijk:
Ik wens dat er geen plechtigheid/dienst gehouden wordt.
Geen voorkeur.
De uitvaartplechtigheid/dienst moet zo mogelijk geleid worden door:
Een voorganger/geestelijke/ritueel begeleider, bij voorkeur:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
De uitvaartleider.
Familielid/vriend, namelijk:
Ik wil graag dat er (daarnaast) gesproken wordt door:
Ik wil niet dat er gesproken wordt.
Geen voorkeur.
Wilt u muziek tijdens de uitvaart?
Ja.
Ja, orgel/piano.
Anders, namelijk:
Nee.
Geen voorkeur.
Mijn eigen muziekkeuze:
1.
2.
3.
4.
5.

Uitvaartverzorging Agterberg
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Consumpties
Vaak bestaat de behoefte om na een dienst of uitvaart met familieleden en vrienden bij elkaar te zijn.
Dit kan in een ruimte van het crematorium of de begraafplaats. U kunt kiezen tijdens dit samenzijn
voor een kopje koffie met koek, een lunch of een drankje met borrelhapjes. Heel veel is
mogelijk. Ook kunt u kiezen voor een andere locatie, bijvoorbeeld
een woonhuis of een restaurant.

Wilt u consumpties bij het samenzijn na de uitvaart?
Ja.
Koffie, thee en frisdrank.
Alcoholische drankjes.
Koeken.
Broodjes.
Bittergarnituur.
Worst/kaasblokjes.
Ja, speciale wensen:

Nee.
Geen voorkeur.
De consumpties na de uitvaart mogen aangeboden worden:
In de condoleanceruimte van het crematorium/begraafplaats.
In het rouwcentrum.
In de zaal bij de kerk.
In een restaurant, namelijk:
Op een andere locatie, namelijk:
Geen voorkeur.
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Bloemen
Er zijn veel mogelijkheden waar uit gekozen kan worden als het gaat om bloemen bij een uitvaart.
Van een eenvoudig bloemwerk tot volledige kistbedekkingen in vele kleuren en soorten bloemen.
Wij werken samen met uitvaartbloemisten uit de regio. Zij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen
van kwalitatief hoogwaardige rouwbloemstukken. Als nabestaanden dit wensen, komt één van de
medewerkers van de uitvaartbloemist bij hen langs om samen de uitvoering en soort van het bloemwerk
te bepalen.
Mijn voorkeur gaat uit naar bloemen bij mijn uitvaart:
Ja.
Ja, alleen van de naaste familie.
Nee.
Geen voorkeur.
Kleur van de bloemen:
Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende bloemen:

Kijk voor bloemen ook op

www.agterberg.nl
Uitvaartverzorging Agterberg
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Opbaring
Uitvaartverzorging Agterberg beschikt over een koeling waar de overledene van de dag van overlijden
tot de dag van de uitvaart kan verblijven. Daarnaast beschikt het uitvaartcentrum over één aula
en vijf rouwkamers. In ons rouwcentrum kunt u afscheidsbezoeken houden (familiebezoeken en
rouwbezoeken) en er kan een rouwdienst gehouden worden, waarbij gebruik gemaakt kan worden
van onze beeld- en muziekinstallatie. Na de uitvaart is er de gelegenheid tot condoleren, waarbij het
serveren van verschillende soorten consumpties tot de mogelijkheden hoort.
Verzorgingsruimte
Wilt u de overledene zelf verzorgen en kleden in ons uitvaartcentrum, dan kunt u van onze verzorgingsruimte, die ook geschikt is voor multiculturele uitvaarten, gebruikmaken.
Opbaring elders
Heeft u de wens om de opbaring thuis of in een ander dan ons eigen uitvaartcentrum
te laten plaatsvinden, dan kunnen wij u daarbij helpen.

Opbaring:
Thuis.
Uitvaartverzorging Agterberg.
Een ander rouwcentrum (naast ons eigen rouwcentrum kunt u gebruik maken van elk ander
rouwcentrum), namelijk:
Geen voorkeur.
Het afscheid:
Ik wil dat er gelegenheid is om afscheid te nemen.
Ik wil niet dat anderen, dan alleen mijn naaste familieleden, afscheid kunnen nemen.
Ik wil dat er geen gelegenheid is tot afscheid nemen, de kist moet direct worden gesloten.
Geen voorkeur.
Condoleancebezoek:
Ik wil het condoleancebezoek een avond voor de uitvaart.
Ik wil het condoleancebezoek op de dag van de uitvaart.
Ik wil geen condoleancebezoek.
Ik wil een condoleance voorafgaande aan de dienst/plechtigheid.
Geen voorkeur.
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Uitvaartkist
Uitvaartverzorging Agterberg heeft een vaste kistencollectie van verschillende modellen. Enkele van deze
modellen treft u onderstaand aan. Naast deze collectie kan Uitvaartverzorging Agterberg onbeperkt
beschikken over elke gewenste kist. Ook bijzondere kisten van bijvoorbeeld wilgentenen of gevlochten
papier (Loom) kunnen door Uitvaartverzorging Agterberg geleverd worden. Ook is het mogelijk om een
kist in elk gewenste kleur te laten maken of een afbeelding erop te verwerken. Alle kisten zijn zowel voor
begrafenissen als crematies geschikt.

Luxe printfolie
1-90 HC8 Grijs Wax

Massief populieren
8-10 HC8 Natuur

Massief eiken
1-70 ES 3207

Printfolie wit gespoten
1-27 WHC8

Gevlochten Manillahennep
UB07 Abaca

Massief eiken Eco
1-70 TC8 Eco

Voor kisten, zie ook www.agterberg.nl
Mijn voorkeur gaat uit naar een:
Luxe printfolie kist.
Massief populieren kist.
Massief eiken kist.
Printfolie wit gespoten kist.
Gevlochten Manillahennep kist.
Massief eiken Eco kist.
Anders, namelijk:

Meer informatie?
Bel 030 251 09 82, mail naar info@agterberg.nl
of kijk op www.agterberg.nl.

Uitvaartverzorging Agterberg
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Rouwdrukwerk
Een rouwkaart wordt veelal verstuurd naar familie, vrienden, kennissen en zakelijke relaties om mee
te delen dat iemand is overleden en uit te nodigen voor de uitvaart. Sommige nabestaanden leveren
zelf de tekst en het ontwerp voor de kaart, anderen gebruiken liever een bestaand design of maken een
tekstkeuze uit een van onze voorbeelden. Het is bij een afscheid vaak moeilijk om de juiste woorden te
vinden. Toch willen veel mensen een persoonlijke boodschap meegeven in de tekst van de rouwkaart
en/of de rouwadvertentie. Wilt u zelf de tekst van de rouwkaart bepalen of heeft u specifieke wensen?
U kunt van tevoren uw wensen op papier zetten en bespreken met uw familie. Ook kunt u
altijd contact met ons opnemen om uw wensen betreffende de rouwkaart met
ons te bespreken en te kijken wat er mogelijk is.

Wilt u rouwkaarten versturen?
Ja.
Ja, rouwkaarten versturen na de uitvaart (uitvaart in stilte).
Nee.
Geen voorkeur.
Tevens moet er op de kaart vermeld worden:
Geen bezoek.
Geen bloemen.
Geen toespraken.
In plaats van bloemen liever een gift aan:
Bankrekening (IBAN):
Aanvullende wensen voor de rouwkaart (bijvoorbeeld een tekst of gedicht):

Als u al beschikt over een adressenlijst op papier of in een Excel-bestand voor degenen die een
rouwkaart moeten ontvangen, bewaart u deze bij uw familiepapieren. U kunt deze te zijner tijd naar
ons toesturen of mailen. Ook wijzigingen, foto’s voor op de rouwkaart en/of aanvullingen kunt u naar
ons laten toesturen.
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Rouwadvertenties
Het is vaak lastig om binnen de beperkte ruimte van de rouwadvertentie de juiste gevoelens weer te
geven, daarom is de inhoud van de rouwadvertentie vaak identiek aan de rouwkaart. Mocht u ervoor
kiezen om een rouwadvertentie te plaatsen kijkt u dan goed wie u wilt bereiken. Moeten landelijk
bekenden bereikt worden die u niet met de rouwkaarten bereikt of wilt u buurtbewoners in kennis
stellen van het overlijden? De kosten van een landelijk blad kunnen hoog zijn.
Wilt u een rouwadvertentie plaatsen?
Ja, deze moet geplaatst worden in:
Ja, deze moet ná de uitvaart geplaatst worden in:
Nee.
Geen voorkeur.

Online condoleanceregister
Er zijn verschillende manieren om nabestaanden te condoleren met het verlies van hun dierbare.
Dit kan in een papieren condoleanceregister, met een persoonlijk bezoek, een telefoontje, bloemen
of een kaartje. Op onze site www.agterberg.nl hebben wij een eigen digitaal condoleanceregister.
Als service kunnen wij hier voor uw dierbare een condoleanceregister aanmaken. Hieraan zijn geen
kosten verbonden. Familie, vrienden en bekenden kunnen hier een persoonlijk bericht plaatsen.
Ongeveer een maand na de uitvaart ontvangt u van ons een overzicht van de geplaatste berichten.
Ook als u denkt dat er van het plaatsen van berichten niet zo veel gebruik gemaakt zal worden is
het register ook nuttig voor familie, vrienden, kennissen en bekenden om online de informatie te
bekijken over de uitvaart zoals een digitaal bestand van de kaart en de route naar de begraafplaats
of crematorium.
Wilt u een online condoleanceregister?
Ja.
Nee.
Geen voorkeur.

Dankbetuiging
Om de belangstellenden te bedanken voor de steun die ze betuigd hebben kan er gekozen worden
om dankbetuigingen te versturen. Dit gebeurt een paar weken na de uitvaart.
Wilt u dankbetuigingen versturen?
Ja.
Nee.
Geen voorkeur.

Uitvaartverzorging Agterberg
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Rouwvervoer
Er zijn verschillende rouwvervoer mogelijkheden. Op de dag van de uitvaart kunt u gebruik maken van
een rouwauto en volgauto’s. Deze zijn er in verschillende uitvoeringen en behoren tot de traditionele
vormen van rouwvervoer. Andere vormen van vervoer zijn ook mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een koets met paarden, een vrachtwagen, een bakfiets of een uitvaartbus.
Mijn wens gaat uit naar:
Rouwauto zwart.
Rouwauto zilvergrijs.
Rouwauto wit.
Andere kleur rouwauto, namelijk:
Met volgauto.
Zonder volgauto.
Speciaal, namelijk:

Geen voorkeur.

Voor meer informatie over rouwvervoer:

www.agterberg.nl
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Persoonlijke wensen

U heeft nu een keuze kunnen maken uit de belangrijkste mogelijkheden die er zijn. Heeft u nog vragen of
wenst u nog aanvullende informatie, belt u dan gerust met Uitvaartverzorging Agterberg, 030 251 09 82
of mail naar info@agterberg.nl.
Eén van onze medewerkers kan u - geheel vrijblijvend - bezoeken om u verder te informeren over de
mogelijkheden en kan een begroting van de kosten maken.

Uitvaart Zorgcentra Nederland (UZN) is de overkoepelende
organisatie voor uitvaartverzorging overal in Nederland. Voor
het verzorgen van uitvaarten beschikt UZN over een groot
aantal uitvaartzorgcentra en uitvaartspecialisten door heel
Nederland. Kijk voor meer informatie op www.uzn-uitvaart.nl.

020 646 06 06 | www.uzn-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging Agterberg
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