
Belangrijke gegevens

voor

mijn nabestaanden

BEGRAFENIS EN CREMATIE VERENIGING

"WORKUM EN OMSTREKEN"



CODICIL

Ondergetekende:

naam: _

voornamen: _

woonplaats en adres: __ _

geboortedatum en plaats: _

datum: _

handtekening:

A. legt hierbij het volgende vast:

Van mijn overlijden moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht per tele-

foon/telegram/expressebrief de volgende personen:

1.

2.

3.

Een rouwbrief dient verzorgd te worden: ja/nee

Een adreslijst met de namen van familie, kennissen, (vroegere) buren, huiseige-
naar, (vroegere werkgever(s), bevindt zich bij deze gegevens.

B. Persoonlijke wensen betreffende de uitvaart

Ik wens een:

1. begrafenis te:

crematie te:

______________________________________ ja/nee

_______________________________________ ja/nee

2. geloofsovertuiging

naam geestel ijke /voorganger --------------------
adres kerk /pastorie _

3. spreker in aula/aan het graf

________________________ kerkdienst ja/ nee

ja/nee

S.v.p. doorstrepen wat niet gewenst wordt.



4. Uitvaart met belangstellenden en familie

Uitvaart in alle stilte
Ja/nee'

ja/nee

5. Bij de uitvaartplechtigheid muziek ja/nee

bloemen ja/nee

Eigen wensen betreffende muziek:

1.

2.

3.

C. Wensen betreffende laatste rustplaats:

Bij begrafenis: op begraafplaats _

algemeen graf

eigen graf

o
o

Bij crematie: in crematorium _

kist dalen ja/nee'

urn bijzetten in:

eigen graf 0

urnengalerij 0

asverstrooiing met familie 0

asverstrooiing zonder familie 0

asverstrooiing boven Noordzee 0

Voor nader advies kan door mijn nabestaanden een beroep gedaan worden op:

(b.v. notaris/ accoun tan tlbelasti ngkonsu len t/ assuran tiemakelaar):

naam: _

adres: _

naam: _

adres: _

Verdere persoonlijke wensen:

, doorstrepen wat niet gewenst wordt



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

1. Aanduiding waar mijn persoonlijke papieren zich bevinden:
trouwboekje: _

verzekeringspolissen: _

verzekeringspolissen zijn in de kluis

Ik heb wel/niet een bedrag gestort in het Depositolonds.
paspoort: _

pensioenbewijzen: _

kontrakten: _

kentekenbewijs auto deel-lll: _

Het nummer van mijn bankrekening is: _

Het nummer van mijn girorekening is: _

ja/nee'

2. Sleutels:
De volgende sleutels zitten niet aan mijn sleutelbos: _

Soort sleutel: Waar opgeborgen:
brandkast _
bureau _

Verdere aanwijzingen die van belang kunnen zijn:

• Aangeven wat bedoeld wordt.


