Verdere informatie die u wilt vastleggen

Uitvaartbegroting.nl
De Trompet 17a
1601 MK ENKHUIZEN
06 51074117

CODICIL
Ondergetekende:
Volledige naam
………………………………………………………………….
Adres en woonplaats ………………………………………………………………….
Geb.datum en plaats ………………………………………………………………….
Datum …………….
(handtekening)
Legt hierbij het volgende vast:

Van mijn overlijden moeten de volgende personen onmiddellijk op de hoogte worden
gebracht:
1.
2.
3.
Een rouwbrief dient verzorgd te worden
Een rouwadvertentie dient verzorgd te worden
Een adreslijst met de namen bevindt zich bij deze gegevens.

ja/nee*
ja/nee*

Persoonlijke wensen betreffende de uitvaart:
Ik wens: begrafenis / crematie
thuis opgebaard te worden
ja/nee*
in een aula opgebaard te worden
ja/nee*
respectvolle budgetuitvaart
ja/nee*
Uitvaart verzorgd door: …………………………………………………………………
Gelinkt te worden aan een vereniging als dit mogelijk is
ja/nee*
Geloofsovertuiging ................................................................ kerkdienst: ja/nee*
Adres kerk/pastorie .............................................................
Spreker in de aula/aan het graf
ja/nee*
Voorkeur spreker:…………………………………………………
Uitvaart met belangstellenden en familie
ja/nee*
Uitvaart in alle stilte
ja/nee*
Bij de uitvaartplechtigheid muziek
ja/nee*
Bij de uitvaartplechtigheid bloemen
ja/nee*
Social Media
Ik ben aangesloten bij de volgende Social Media sites en wil dat mijn pagina wordt omgezet
naar een herdenking site, dan wel verwijderd wordt.
Hyves
Account:
ww:
Herdenken / Afsluiten
Facebook Account:
ww:
Herdenken / Afsluiten
LinkedIn Account:
ww:
Herdenken / Afsluiten
Twitter
Account:
ww:
Herdenken / Afsluiten
Email
Account:
ww:

Wensen betreffende laatste rustplaats:
Bij begrafenis:
op begraafplaats. ............................................................
Algemeen graf
ja/nee*
Eigen graf
ja/nee*
Bij crematie:
in crematorium ...............................................................
Kist dalen
maaiveld / ja/nee*
Urn bijzetten in:
Urnenplaats kerkhof
ja/nee*
As-verstrooiing met familie
ja/nee*
As-verstrooiing zonder familie
ja/nee*
Voor nader advies kan door mijn nabestaanden een beroep gedaan worden op:
Functie:notaris/accountant/belastingconsulent/testamentair executeur/……………… )
Naam………………………………………………………………………
Adres………………………………………… Telefoon:
Verdere persoonlijke wensen:

Plaatsen waar persoonlijke papieren opgeborgen zijn:
(Wij adviseren u alle officiële documenten en andere waardepapieren bij elkaar
in een kast, bureau of dossier op te bergen)

Aanduiding waar mijn persoonlijke papieren zich bevinden:
(begr.)verzekering(en) polis+Mij.: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Identiteitskaart en/of Paspoort………………………………………………………..
Belangrijke contracten…………………………………………………………………
Kentekenbewijs auto/motor deel-III………………….. Kenteken: ………………..
Kentekenbewijs auto/motor deel-III………………….. Kenteken: ………………..
Bank en/of Girorekening(en) en waar…………………………………………..

Sleutels:
De volgende sleutels zitten niet aan mijn sleutelbos ............................................
Soort sleutel. .......................................... Waar opgeborgen .................................
Brandkast (waar en code/sleutel)………………………………………………...
Eigen wensen betreffende muziek

