UITVAARTCODICIL

Waarom een codicil?

Naast onze geboorte is een einde aan ons leven het enige vaste gegeven in ons menselijk bestaan.
In een speciaal codicil geeft u aan wat uw persoonlijke wensen zijn betreffende uw uitvaart.
U weet zelf wat voor u belangrijk is, wat er naar uw inzicht moet gebeuren na uw overlijden. Dit kunt
u op papier zetten en laten uitvoeren. Als u er vanuit gaat dat uw overlijden op dit moment nog in de
toekomst ligt, is het makkelijker om eerlijk en open met uw naasten te praten over uw dood.
Uw wensen kunnen natuurlijk in de loop der tijd veranderen. Het codicil is en blijft een document
waarin u op elk moment wijzigingen kunt aanbrengen.
U kunt een getekende kopie van uw codicil bij de begrafenisonderneming vastleggen. De
uitvaartleider zal na uw overlijden het codicil met de nabestaanden doornemen.
Ter aanvulling; een codicil is alleen volgens de wet rechtsgeldig als hij handmatig met een pen door
uzelf is ingevuld, gedateerd en ondertekend.
Uw contactpersoon draagt zorg voor de uitvoering van uw codicil.
Wij willen u vrijblijvend helpen met het invullen van dit codicil. Als u hier prijs op stelt, kunt u
hiervoor contact opnemen met een uitvaartleider of de voorzorg-consulent van onze onderneming.
Hij/zij zal u adviseren over de mogelijkheden en kan u indien u dit wenst tevens informatie
verstrekken over de kosten van een uitvaart.
Belangrijk: Voor het invullen van alle vragen adviseren wij u om eerst alles door te lezen. Het is niet
nodig om de vragen allemaal te beantwoorden. De keuze is dan voor uw nabestaanden.

Begrafenisonderneming Leerdam en Omstreken

Uitvaartbegeleiding Fluweelboom

Tiendweg 118

Fluweelboom 2

4142 EN Leerdam

4101 JX Culemborg

Telefoon: 0345-619833

0345-569076

E-mail: info@lbv-uitvaarten.nl

E-mail: info@lbv-uitvaarten.nl
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CODICIL BETREFFENDE DE UITVAART VAN:

Geslachtsnaam

:

Voorna(a)m(en)

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Geboorteplaats

:

Geboortedatum

:

Burgerlijke staat

: ongehuwd/gehuwd/weduwe(naar)/gescheiden/samenwonend (doorhalen wat niet van
toepassing is)*

Van/met*

:

Telefoonnummer

:

Mobiele nummer

:

E-mail

:

Datum

:

Handtekening

:

Onderstaand de gegevens van degenen die zorg zullen dragen voor wat ik in dit codicil heb
geschreven:

1e Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

Mobiel

:

E-mail

:

2e Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

Mobiel

:

E-mail

:
2

Persoonlijke papieren:
De heer/mevrouw ___________________________________________________________________
telefoonnummer ____________________________________________________________________
is op de hoogte waar mijn persoonlijke papieren e.d. te vinden zijn.

Mijn persoonlijke papieren bevinden zich op de volgende plaatsen:
Trouwboekje:
Verzekeringspapieren:
Lidmaatschap LBV:
Deposito:
Paspoort:
Pensioenbewijzen:
Contracten:
Adressenlijst voor rouwkaarten:
Informatie over voogdijschap bij minderjarige kinderen:
Bankgegevens:
Belangrijke sleutels:

Belangrijke personen, zoals bijv. notaris of executeur testamentair :

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
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Berichtgeving:
Ik wil dat mijn overlijden wordt gemeld aan de volgende begrafenisonderneming:
0

Begrafenisonderneming Leerdam en Omstreken, telefoon: 0345-619833

0

Uitvaartbegeleiding Fluweelboom, telefoon: 0345-569076

0

Anders, namelijk _____________________________________________________________

Ik wil dat mijn overlijden wordt bekendgemaakt d.m.v.
0

Rouwkaarten
Type: ____________________________met de volgende tekst

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
0

Een rouwadvertentie in ________________________________________________________

Bij overlijden wil ik verzorgd worden:
Door: 0
0

Verzorgsters Begrafenisonderneming Leerdam/Uitvaartbegeleiding Fluweelboom
Anders, nl. ____________________________________________________________

Waar:
0

Thuis

0

In rouwcentrum

0

Plaats van overlijden (bijv. hospice), nl. ________________________________________

Kleding:
De kleding die ik aan wil hebben heb ik hier omschreven:
__________________________________________________________________________________

Opbaring:
Ik wil opgebaard worden op de volgende plaats:
0

Thuis

0

In Rouwcentrum Rehoboth, Tiendweg 118, Leerdam

0

In Rouwcentrum Culemborg, Fluweelboom 1, Culemborg

0

Elders, nl. ___________________________________________________________________
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Ik wil opgebaard worden in een:
0

Uitvaartkist type ______________________________________________________________

0 Uitvaartmand type (niet mogelijk bij crematie) ______________________________________
0

Anders, nl. ___________________________________________________________________

Persoonlijke wensen betreffende de uitvaart:
Ik wil dat mijn uitvaart een begrafenis/crematie wordt.

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Voorganger:
Ik wil dat de dienst wordt geleid door ___________________________________________________

Sprekers:
Ik wil dat er WEL/NIET gesproken wordt. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Ik wil dat er gesproken wordt door ______________________________________________________
en/of door _________________________________________________________________________

Muziek:
Ik wil bij de uitvaartplechtigheid WEL/NIET muziek. (doorhalen wat niet van toepassing is)

0

Orgelspel gespeeld door familielid/organist. Naam: __________________________________

0

Live muziek gespeeld door ______________________________________________________

0

Cd’s, namelijk ________________________________________________________________

Bloemen:
Ik wil WEL/NIET bloemen bij mijn uitvaart. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Ik geef de voorkeur aan een krans/een boeket/een grafstuk. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Ik geef de voorkeur aan de kleur: ___________________ en de soort: _________________________

Donatie:
Ik wil WEL/NIET een donatie voor het goede doel: _________________________________________
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Condoleren/Afscheid nemen:
0

Ik wil dat er WEL/NIET (doorhalen wat niet van toepassing is) gelegenheid is om te condoleren vóór de
dag van de uitvaart.
Gebouw

: ______________________________________________________________

0

Ik wil dat er WEL/NIET(doorhalen wat niet van toepassing is) gelegenheid is om afscheid te nemen.

0

Ik wil dat er na afloop van de uitvaart gelegenheid is tot condoleren.
Gebouw

0

: ______________________________________________________________

Ik wil dat er consumpties worden verstrekt in de vorm van
koffie/thee/frisdrank/wijn/bier/koekjes/cake/belegde broodjes/anders, n.l.
_____________________________________________________ (doorhalen wat niet van toepassing is)

Avondwake:
Kerk

: ____________________________________________________________________

Aula

: ____________________________________________________________________

Elders

: ____________________________________________________________________

Uitvaartplechtigheid:
Kerk

: ____________________________________________________________________

Aula

: ____________________________________________________________________

Crematorium

: ____________________________________________________________________

Elders

: ____________________________________________________________________

Dragers:
Ik wil gedragen worden door:
0

Familieleden/vrienden

0

Dragers via de uitvaartonderneming: 0 mannen 0 vrouwen

0

Dragersgilde

Begrafenis:
0

Ik wil begraven worden in een algemeen graf te ______________________________

0

Ik wil een nieuw koop-/huurgraf te _________________________________________

0

Ik wil een keldergraf te __________________________________________________

0

Ik wil begraven worden in bestaand graf: ____________________________________
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Gedenktekens:
Ik wil op mijn graf:
0

Grafsteen van ________________________________________________________________

0

Anders, nl. ___________________________________________________________________

0
Met de volgende tekst:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Crematie:
Ik wil dat mijn crematie plaatsvindt in (voorkeurvolgorde):
0

1 ___________________________________________________________________

0

2 ___________________________________________________________________

0

3 ___________________________________________________________________

Bestemming as:
Ik wil dat mijn as wordt
0

bijgezet in het graf van _________________________Plaats: _________________________

0

bijgezet in urnengalerij of columbarium te: ________________________________________

0

geplaatst in eigen woonomgeving, t.w. ___________________________________________

0

verstrooid met/zonder familie (doorhalen wat niet van toepassing is)

0

verstrooid op het strooiveld te __________________________________________________

0

verstrooid in zee vanaf een schip/vanuit een vliegtuig (doorhalen wat niet van toepassing is)
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Aanvulling persoonlijke wensen/bijzonderheden:
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