
NU voor LATER
De vragenlijst



Naam:

Voornaam voluit:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Geloofsovertuiging:

Uw eindregie

U heeft de regie over uw eigen leven. Is het dan niet logisch dat u ook zelf uw eigen
afscheid regisseert?

Met deze vragenlijst kunt u alvast een en ander voor uzelf duidelijk krijgen. Eenmaal alles 
in kaart gebracht, kunt u uw wensen én meer, voor uw nabestaanden uitschrijven in het 
uitgebreide wensenboekje  Nu voor Later.

Aanvraag  Nu voor Later
Het wensenboekje kunt u vrijblijvend en kosteloos aanvragen:
Konstendunweg.nl/nu-voor-later



 Ik wil dat mijn wensen strikt worden uitgevoerd

 Mijn wensen zijn bedoeld als leidraad voor mijn naasten

 Mijn nabestaanden mogen zelf beslissen, met uitzondering van
 de volgende punten:

Graag zou ik bij mijn overlijden aanwezig hebben:

 

De volgende personen/instellingen dienen van
mijn overlijden op de hoogte gebracht worden:

Ik wens dat na mijn overlijden alle regelingen verzorgd
worden door:

Ik wil dat de uitvaart wordt verzorgd door:

 Dunweg groep

 Anders:

Mijn wensen



Ik kies voor:

 Crematie

 Begrafenis

	 Eigen graf  Algemeen graf  Natuurgraf

  Bijzetting in bestaand graf Grafnummer:

          Naam overledene:

          Leverancier bestaand grafmonument:

Ik heb een voorkeur voor (natuur)begraafplaats:

Ik heb een voorkeur voor crematorium:

Afscheid nemen kan door:

 Bloemblaadjes strooien op de kist

 Losse bloemen strooien op de kist

 Een schepje zand op de kist

 Het oplaten van ballonnen

 Bellenblazen

 Het loslaten van duiven

 Anders:



Op mijn graf:

 Gedenksteen / monument 

Vorm:

 Mijn nabestaanden mogen beslissen

Als begeleiding heb ik de volgende wensen:

 Begeleiden van baar door:

 Dragen van de kist door (kan ook door professionele dragers):

Bij cremeren wil ik graag:

 Dat mijn kist/plank langzaam uit het zicht verdwijnt

 Dat aanwezigen in de aula als laatste groet langs de kist lopen

 Dat de familie als laatste de aula verlaat

 Dat mijn nabestaanden beslissen

 Dat ik begeleid word naar crematieruimte door:

Asbestemming:

 Graag hier uitstrooien:

 Graag hier de urn begraven:

 Mag verwerkt worden als sieraad of ander aandenken

 Mijn nabestaanden mogen beslissen



Ik heb een:  Testament  Uitvaartverzekering  Deposito

Notaris/organisatie:

Ik heb een:  Donorcodicil  Behandeling met radionucliden

 Pacemaker 

Huisarts:

Ik wil, als ik niet meer beter wordt:

 Naar mijn eigen huis

 Naar een hospice

 Anders:

Uitvaartfinanciën

Medisch

Verzorging



Ik wil graag dat de laatste verzorging gedaan wordt door:

 Familie

 Familie met verzorger uitvaartonderneming

 Verzorger uitvaartonderneming

 Mijn nabestaanden mogen beslissen

 Anders:

Deze kleding wil ik aan:

 

Dit wil ik ook  dragen: b.v. sieraden, bril, make-up, haardracht  
( plaats eventueel een foto van uzelf achterin dit boekje):



Ik wil graag worden opgebaard:

 Thuis

	 Op bed  Op een opbaarplank  In een kist

      Waar thuis?:

 In een uitvaartcentrum:

 Ik laat de beslissing aan mijn nabestaanden over

 Anders:

	

Ik wil tijdens de opbaring:

 Ik wens geen bezoek

 Ik wens alleen bezoek door familie

 Ik wens bezoek door familie en belangstellenden

 Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Ik wil de kist/wade:

 Open

 Gesloten

Opbaring



Ik wil dat een advertentie geplaatst wordt:

 Nee

 Ja, in deze krant(en):

Ik wil dat een rouwkaart verzonden wordt:

 Nee

 Ja

Deze tekst wil ik graag op de kaart:

	

Berichtgeving



Ik wil dat na de uitvaart een dankbetuiging verzonden wordt:

 Nee  Ja

Voor ander drukwerk, wens ik graag dezelfde stijl als de rouwkaart:

 Bidprentje

 Dankbetuiging

Ik wil graag vervoerd worden in:

Standaard rouwauto:

Voorkeur merk: Voorkeur kleur:

 Mijn nabestaanden mogen beslissen

 Anders (bv. rouwbus, loopkoets, bakfiets, motor met zijspan):

Voorkeur merk: Voorkeur kleur:

Rouwvervoer



Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart:

 Nee

 Ja

Soort bloemen:

Kleur bloemen:

Bloemen

Er is gelegenheid om afscheid van mij te nemen:

 In een gesloten kist

 In een open kist

 In een gesloten wade

 In een open wade

 Niet

 Door familie

 Door familie en vrienden

 Door alle belangstellenden

Afscheidsbijeenkomst



Bij de uitvaartdienst:

 Iedereen is welkom

 De gehele uitvaart in besloten kring

 Een deel van de uitvaart in besloten kring

Hiermee bedoel ik:

Ik wens toespraken tijdens de uitvaartdienst:

 Nee  Ja, door:

Ik wens een religieuze uitvaart:

 Nee

 Ja Geloofsovertuiging:

Voorkeur locatie:

Voorkeur religieus begeleider:

Avondwake:

 Nee

 Ja



Ik wil graag muziek bij mijn uitvaart:

 Nee

 Ja, graag de volgende nummers/artiesten:

 

Muziek

Na de afscheidsdienst wil ik:

 Geen consumpties

 Wel consumpties

Mijn speciale wensen: 

Ik heb een voorkeur voor een locatie:

 Nee

 Koffiekamer uitvaartcentrum/crematorium/begraafplaats

 Mijn nabestaanden mogen beslissen

 Andere locatie:

Catering





Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023 – 563 35 44

Eudorinastraat 6, 1035 VE Amsterdam
Postbus 189, 2130 AD  Hoofddorp
020 – 618 47 71
info@dunweg.nl 
www.dunweg.nl

Heereweg 21, 2161 AC  Lisse
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
0252 – 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl

Energieweg 1A, 2421 LM  Nieuwkoop
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
0172 – 57 32 20
info@konstendunweg.nl
www.konstendunweg.nl


