
 

 

 

WILSBESCHIKKING – VOORAFREGELING  

Uw persoonlijke uitvaartwensen 

 

 

 

 

 

 

Een wilsbeschikking is een vrijwillige verklaring waarin uitvaartwensen worden 

vermeld over uw uitvaart. De voorkeur tussen een begrafenis of crematie wordt 

er onder meer in opgenomen, volgens welk ritueel er wenst begraven of 

gecremeerd te worden en hoe uw uitvaart er zal uitzien. Het is dus een document 

om uw uitvaartwensen vast te leggen. 

Er zijn heel wat mogelijkheden die worden aangeboden op dit document. 

Uiteraard hoeft u niet alles in te vullen, enkel wat voor uzelf als nuttig wordt 

geacht. 

Licht ook uw dierbaren of vertrouwenspersoon in, van het bestaan van het 

document, alsook waar het document zich bevindt. 

Voor eventuele vragen of inlichtingen, kan u steeds bij ons terecht! 

 

 

Uitvaart CLAEYS & DUERINCK BV. 

Leuzesesteenweg 94 - 96 te 9600 Ronse 

www.uitvaart-claeysduerinck.be stefaan_claeys@telenet.be 



Persoonlijke gegevens 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………... 

Voornamen: ……………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: …. / ….. /  …….. Geboorteplaats: …………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon /gsm: …………………………………………………………………………………. 

Emailadres: ……………………………………….@ …………………………………………. 

 

Naam partner/echtgenoot: ……………………………………………………………………… 

Voornaam partner/echtgenoot: …………………………………………………………………. 

 

Ik heb wel/geen laatste wil vastgelegd. 

Zoja, bij gemeente: …………………………………………………………………………….. 

Zoja, bij notaris: ……………………………………………………………………………….. 

Ik heb wel/geen testament. 

Zoja, bij notaris: ……………………………………………………………………………….. 

Zoja, een eigenhandig testament die te vinden is bij ………………………………………….. 

Ik heb wel/geen huwelijkscontract. 

Zoja, opgemaakt bij notaris; ……………………………………………………………………. 

Ik heb wel/geen uitvaartverzekering. 

Zoja, bij ………………………………………………………………………………………… 

Polisnummer: …………………………………………………………………………………... 
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Ik heb wel/geen kinderen. 

Zoja, aantal: …. 

 

Persoonlijke gegevens over de kinderen. 

 

Kind 1; naam en voornaam : …………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Gsm: ……………………………………………………..……Geboortedatum: … / …. / …… 

 

Kind 2; naam en voornaam : …………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Gsm: ……………………………………………………...……Geboortedatum: … / …. / …… 

 

Kind 3; naam en voornaam : …………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Gsm: ……………………………………………………...……Geboortedatum: … / …. / …… 

 

Kind 4; naam en voornaam : …………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Gsm: ……………………………………………………..……Geboortedatum: … / …. / …… 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………............................................................................... 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Belangrijke personen die mee op de hoogte dienen gebracht te worden van het bestaan van 

deze wilsbeschikking of die gecontacteerd moeten worden bij overlijden. 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………... 

Voornamen: ……………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: …. / ….. /  …….. Geboorteplaats: …………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon /gsm: …………………………………………………………………………………. 

Emailadres: ……………………………………….@ …………………………………………. 

Relatie:………………………………………………………………………………………….. 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………... 

Voornamen: ……………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: …. / ….. /  …….. Geboorteplaats: …………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon /gsm: …………………………………………………………………………………. 

Emailadres: ……………………………………….@ …………………………………………. 

Relatie:………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Mijn persoonlijke uitvaartwensen___________________________________ 

 

Ik heb gekozen voor een  

Begrafenis   /  Crematie    /  bepaling door de nabestaanden 

*Schrappen wat niet past       

 

Mijn uitvaart wil ik laten verzorgen door 

Uitvaart CLAEYS & DUERINCK BV. / laat ik bepalen door mijn nabestaanden / 

Andere………………………………………… 

*Schrappen wat niet past       

 

Verzorging en opbaring___________________________________________ 

 

Na mijn overlijden heb ik volgende wensen en/of kledijvoorschriften: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

En afscheidsbezoekje is toegestaan / niet toegestaan 

*Schrappen wat niet past       

Zoja voor de familie / voor iedereen 

*Schrappen wat niet past       

 

Ik wil opgebaard liggen 

Uitvaart CLAEYS & DUERINCK BV. / Thuis / Andere locatie 

…………………………… 

*Schrappen wat niet past    
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Ik kies voor een 

Open opbaring / gesloten opbaring (in de kist) / bepaling door nabestaanden 

*Schrappen wat niet past      

 

Uitvaartplechtigheid_______________________________________________ 

Ik wens wel / geen / naar wens van mijn nabestaanden / in intieme kring  een  

uitvaartplechtigheid 

*Schrappen wat niet past       

 

Indien een uitvaartplechtigheid, wens ik deze in 

• de kerk, plaats…………………………………………………………………… 

• het crematorium, plaats………………………………………………………… 

• een andere locatie, plaats ………………………………………………………. 

 

Voor de inhoud van de plechtigheid kies ik voor  

Christelijk geïnspireerd  /  Burgerlijk / Vrijzinnig  / Ander ……………………………… 

*Schrappen wat niet past       

Ik wens wel / geen muziek volgens mijn voorkeuren/ live-muziek / een koor / volgens de 

wens van mijn nabestaanden 

*Schrappen wat niet past       

Mijn voorkeuren: 

Titel: …………………………………………………….. Artiest: ……………………………. 

Titel: …………………………………………………….. Artiest: ……………………………. 

Titel: …………………………………………………….. Artiest: ……………………………. 

Titel: …………………………………………………….. Artiest: ……………………………. 

Live-muziek:…………………………………………………………………………………… 

Een koor:……………………………………………………………………………………….. 
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Voor de personalisatie van mijn uitvaart wil ik graag volgend verhaal vertellen / laat ik 

over aan mijn nabestaanden / voorganger van de dienst 

*Schrappen wat niet past       

Ik wil graag volgend verhaal vertellen (Vertel wie je bent. Wat je graag doet. Hobby’s, 

favoriete plekken, moeilijkheden, grootste liefde, grootste verdriet. Hoe zou uw familie u 

omschrijven, uw vrienden?) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Ik heb geen / wel specifieke wensen betreffende mijn uitvaartplechtigheid 

*Schrappen wat niet past    

Indien wel: 

• Graag volgend beeldmateriaal wordt getoond:…………………………………… 

• Volgende sprekers, teksten, getuigenissen:………………………………………. 

• Naar wens van mijn nabestaanden 

 

Ik wens geen / wel begroeting op de uitvaartplechtigheid 

*Schrappen wat niet past    

Indien wel: 

• Voor de aanvang van de uitvaartplechtigheid 

• Na de uitvaartplechtigheid met gelegenheid tot condoleren 

• Door mijn nabestaanden te bepalen 

 

Begraven________________________________________________________ 

Ik wens begraven te worden: 

• In een kosteloos graf (begraafplaats woonplaats, gratis voor een termijn van 10 jaar) 

• In een concessie alleen / samen met mijn partner   

*Schrappen wat niet past    

• In een concessie  volle grond / in een concessie met kelder  

*Schrappen wat niet past    

• Op de begraafplaats: ………………………………………………………………… 

 

Ik wens wel / geen / volgens de wens van mijn nabestaanden een gedenkteken op mijn graf 

*Schrappen wat niet past    

Ik wens volgende gegevens op mijn gedenksteen / volgens de wens van mijn 

nabestaanden 

*Schrappen wat niet past    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Crematie________________________________________________________ 

Ik wil de crematie voor/ na mijn uitvaartplechtigheid 

*Schrappen wat niet past    

Ik wil dat mijn as wordt; (volgens de gangbare wetgeving) 

• Begraven op de begraafplaats te ……………………………………………………….. 

• Geplaatst in het columbarium te ……………………………………………………….. 

• Geplaatst in een urneveld te ……………………………………………………………. 

• Bijgezet te ……………………………………………………………………………… 

• Thuis bewaard te ……………………………………………………………………….. 

• Volgens een bestemming te ……………………………………………………………. 

• Verstrooid op de begraafplaats te ……………………………………………………… 

• Verstrooid bij het crematorium te ……………………………………………………… 

• Verstrooid op zee 

• Verstrooid in mijn tuin te ……………………………………………………………… 

• Verstrooid te …………………………………………………………………………… 

• Naar wens van mijn nabestaanden 

Ik sta wel / niet toe dat een deel van mijn as bewaard kan worden  

voor sierraden, kleine urne, armband, glasobject, ….. 

*Schrappen wat niet past    

Ik wil mijn urne wel/niet op de begraafplaats. Indien wel in een: 

*Schrappen wat niet past    

• Kosteloze concessie (op de begraafplaats van de woonplaats, gedurende 10 jaar) 

• Concessie, betalend volgens een gewenste termijn, in een urneveld / columbarium / 

urnekelder  *Schrappen wat niet past    

• Concessie voor 1 / 2 personen   *Schrappen wat niet past    

Ik wil wel / geen / naar wens van mijn nabestaanden een gedenkteken met de volgende 

gegevens als opschrift: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Ik wil na mijn uitstrooiing wel / geen / naar wens van mijn nabestaanden een naamplaatje 

 

Uitvaart CLAEYS & DUERINCK BV.0493/25 22 53 www.uitvaart-claeysduerinck.be 



Rouwdrukwerk___________________________________________________ 

Ik wil wel / geen / naar wens van mijn nabestaanden rouwbrieven. 

*Schrappen wat niet past    

Indien wel, met volgende gewenste tekst, gedicht, citaat; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Aantal rouwbrieven;…………… Model rouwbrieven; …………………………………… 

Ik wil wel / geen /naar wens van mijn nabestaanden rouwprentjes met / zonder foto. 

*Schrappen wat niet past    

Ik wil wel / geen / naar wens van mijn nabestaanden een overlijdensbericht 

*Schrappen wat niet past    

Indien wel, in volgende kranten; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Rouwbloemen___________________________________________________ 

Ik wens wel / geen / naar wens van mijn nabestaanden bloemen bij de uitvaart 

*Schrappen wat niet past    

Indien wel, met volgende voorkeur; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________________ 
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Keuze kist_______________________________________________________ 

Ik wil een traditionele / strakke kist in eik / print / andere houtsoort; …………………. of 

naar wens van mijn nabestaanden 

*Schrappen wat niet past    

 

Bijeenkomst na de uitvaartplechtigheid_______________________________ 

Ik wil na mijn uitvaartplechtigheid een: 

• Koffietafel Aantal: ………………… Locatie:………………………………… 

• Warme maaltijd Aantal: …………………….. Locatie:………………………… 

• Geen bijeenkomst 

• Naar wens van mijn nabestaanden 

 

Financiering van de uitvaart _______________________________________ 

Ik wil mijn voorafregeling vooraf betalen / niet vooraf betalen / laten verzekeren   

*Schrappen wat niet past    

Voor meer informatie neem gerust contact op met Uitvaart CLAEYS & DUERINCK BV. 

0493/ 25 22 53 stefaan_claeys@telenet.be 

 

Overige wensen__________ _______________________________________ 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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Persoonlijke gegevens _____________________________________________ 

Mijn volgende documenten liggen: 

• Identiteitskaart: …………………………………………………………………………. 

• Rijbewijs:……………………………………………………………………………….. 

• Trouwboekje:…………………………………………………………………………… 

• Wilsbeschikking over het bewaren van mijn as:………………………………………... 

• Ter beschikking stellen van mijn lichaam aan de wetenschap:…………………………. 

• Eigendomsbewijs / contract:……………………………………………………………. 

• Overzicht van mijn financiële situatie:…………………………………………………. 

 

Mijn sleutels liggen van: 

• Mijn woonplaats:………………………………………………………………………. 

• Mijn brandkluis thuis:…………………………………………………………………. 

• Mijn kluis bij de bank:………………………………………………………………… 

• Andere:………………………………………………………………………………… 

 

Mijn codes en wachtwoorden zijn te vinden bij 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Mijn bankinformatie is te vinden bij: 

• Bank:………………………………………………………………………………….. 

• Telefoon:……………………………………………………………………………… 

• Rekeningnummer:…………………………………………………………………….. 

 

• Bank:………………………………………………………………………………….. 

• Telefoon:……………………………………………………………………………… 

• Rekeningnummer:…………………………………………………………………….. 

 

• Bank:………………………………………………………………………………….. 

• Telefoon:……………………………………………………………………………… 

• Rekeningnummer:…………………………………………………………………….. 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bij mijn overlijden verwittig men best; 

• Notaris;………………………………………………………………………………….. 

• Telefoonnummer;……………………………………………………………………….. 

 

• Ziekenfonds;……………………………………………………………………………. 

• Telefoonnummer;………………………………………………………………………. 

 

• Werkgever;……………………………………………………………………………… 

• Telefoonnummer;……………………………………………………………………….. 

 

• Verzekeringsmaatschappij;…………………………………………………………….. 

• Telefoonnummer;………………………………………………………………………. 

 

• Bank(en);………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………... 

• Telefoonnummer(s);……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 

 

• Andere;………………………………………………………………………………….. 

• Telefoonnummer;……………………………………………………………………….. 
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Ik wil dat mijn uitvaart wordt uitgevoerd volgens hierboven vastgelegde wens 

 

Getekend te : ……………………………………………………………………….. 

Datum: ……………………………… 

Naam en voornaam: ………………………………………………………………… 

Handtekening, gevolgd door eigenhandig geschreven naam en voornaam met mededeling 

“voor echt verklaard” 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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