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Regie over je eigen uitvaart
Houvast voor dierbaren

Je eigen uitvaart, daar moet je toch niet aan denken? Toch is het

Alles is goed
Mijn naam is Patty-Lou Leenheer, al meer dan vijftien
jaar actief in de uitvaart. Ik heb een team om mij heen
verzameld, waarmee we samen Getijden Uitvaartzorg
vormen. Door actief te luisteren naar wat echt belangrijk
is, ontstaat een waardevol afscheid. Misschien wil je eerst
bellen voor meer informatie, of is het voor jou voldoende
om de bijlage in te vullen en bij documenten en polissen
neer te leggen. Ook staan we graag klaar voor een
persoonlijk gesprek. Alles is goed, neem de tijd!

goed om daar nu alvast even bij stil te staan. Want als je dat nu niet
doet, dan staan nabestaanden straks voor moeilijke keuzes. Keuzes
die niet eenvoudig zijn, terwijl emoties de overhand hebben.
Je kunt het een stuk eenvoudiger voor
ze maken door nu een aantal besluiten te
nemen, over de invulling van je afscheid.
Denk hierbij aan het soort kist, de muziek
en de locatie. Maar ook over de manier
waarop de mensen elkaar na de uitvaart
ontmoeten. Want uiteindelijk eindigt
iedere uitvaart in een proost op het leven.
Ook zijn een aantal praktische zaken,
waarmee familie en vrienden geholpen
zijn. Zo kun je vooraf aangeven:
• Hoe je je eigen uitvaart vorm wil geven
• Hoe de financiën
rond de uitvaart zijn geregeld
• Waar belangrijke documenten en
polissen zich bevinden
• Wie een rouwkaart (papier of digitaal)
moet ontvangen
• Of je wel of geen advertentie in
de krant wilt

Maar natuurlijk is veel meer te kiezen.
Een uitvaart kan tegenwoordig geheel
naar eigen stijl en wensen worden
ingericht. We kunnen je daarbij meenemen in de vele mogelijkheden die
er zijn. Samen kom je immers tot de
mooiste ideeën, waarmee je je partner,
kinderen, familie of executeur waardevolle aanknopingspunten geeft,
bij het regelen van de uitvaart.

Regie over je eigen uitvaart
geeft houvast aan dierbaren.

We kunnen ons voorstellen, dat dit niet
gelijk het moment is om in gesprek te
gaan over je eigen uitvaart. Want daar
denk je liever toch nog niet over na?
Toch hopen we dat deze brochure
je inspireert, om daar op een goed
moment eens voor te gaan zitten.
Wij kunnen daar eventueel ook bij
assisteren.

Omdat er veel te vertellen is over uitvaarten, maken we daar ook podcasts over.
Luister deze via Helemaalaanheteinde.nl - spotify en via de rubriek ‘verhalen’
op onze website.

Judith Cappon Fotografie

Praktische nazorg als aanvullende dienstverlening

BESCHRIJVING VAN DE WENSEN VOOR DE UITVAART

Als extra service bieden wij maatwerk
bij de afwikkeling van een nalatenschap. Met ons nabestaandenloket
bieden wij een (online) platform, met
een checklist die zich aanpast aan uw
persoonlijke situatie. Veel kan met een
druk op de knop worden geregeld.

Mijn persoonlijke gegevens

Van erfenis en bankzaken tot belastingen.
Maar ook het opzeggen van verzekeringen,
goede doelen en het blokkeren van
sociale media van de overledene.
Met deze service heeft uw nabestaande
snel overzicht van alles wat moet worden
geregeld.

Voornamen
Achternaam
Geboortedatum en -plaats
Huidig adres
Woonplaats
Samenwonend/geregistreerd partnerschap met
Gehuwd

Ja

Nee, met
Ja

Weduw(e)/weduwnaar

Liefde houdt je in leven,
ook als je er niet meer bent.

Gescheiden

Ja

Nee, van

Nee, van

Mijn adressenbestand is te vinden op de volgende plaats

Opgesteld door
Voornaam

Achternaam

Straatnaam
Woonplaats
Ondergetekende
Geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking
ten aanzien van zijn/haar uitvaart volgens deze richtlijnen moet worden uitgevoerd.

Wie regelt mijn uitvaart
Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Email

BESCHRIJVING VAN DE WENSEN VOOR DE UITVAART

MIJN WENSEN

Papieren met financiële gegevens liggen bij

Opbaring

Naam

Ik wil dat ik word opgebaard

Adres

Thuis op bed (indien mogelijk)

Woonplaats

Thuis in een kist of op een opbaarbed

Telefoon

In een uitvaartcentrum

Email
Kist
MIJN WENSEN

Mijn wensen voor een kist

Crematie (naam crematorium)

Eenvoudige kist
Bijzondere kist, wade of mand

Begrafenis (naam begraafplaats en eventuele grafbijzonderheden)
Ik wil
wel

niet bezoek van mijn

naasten en/of

bekenden

Ik heb de volgende specifieke wensen

Ik wil worden begraven in een
Algemeen graf

Eigen graf

Bestaand graf

Natuurgraf

Voorafgaand
Kerkdienst

Auladienst

Condoleance

Anders, namelijk,

Volgauto

Ja

Nee

Rouwkaart

Ja

Nee

Ik wil graag dat mijn uitvaart

Condoleance

Ja

Nee

wordt geregeld door

Advertentie

Ja

Nee

Consumpties

Ja

Nee

Muziek

Ja

Nee

Bloemen

Ja

Nee

Sprekers

Ja

Nee

Getijden Uitvaartzorg

Een mooi laatste afscheid helpt
om de draad weer op te pakken.
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