
Ultima Memoria

Geachte heer/mevrouw,

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat men een uitvaart en/of de wensen 

ten behoeve van  een uitvaart vooraf geregeld wil hebben. 

Dit kan om allerlei persoonlijke redenen zijn. 

In alle gevallen kunt u contact opnemen met  Ultima Memoria 
om alle mogelijkheden en wensen voor een uitvaart te bespreken 

en op papier vast te leggen.

Tevens kunt u tijdens dit gesprek ook uw lopende uitvaartverzekeringen bespreken.

U kunt natuurlijk ook uw wensen zelf vastleggen door middel van het invullen 

van de wilsbeschikking.

Na invulling van de wilsbeschikking is het wel noodzakelijk deze te ondertekenen.

Verstandig is het om dit te doen in aanwezigheid van een tweede persoon. 

Deze persoon  kan de wilsbeschikking mede ondertekenen en erop toezien 

dat de uitvaart wordt uitgevoerd zoals dit in de wilsbeschikking is aangegeven.

Na het invullen van de wilsbeschikking kunt u zelf een exemplaar bewaren en 

tevens is het mogelijk dat Ultima Memoria  een tweede exemplaar 

voor u bewaart.



Beschrijving van de wensen voor de uitvaart
Onder voorbehoud dat de hierna volgende wensen technisch en financieel uitvoerbaar zijn, 
wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk is of 

waar ik geen uitdrukkelijke wens heb aangegeven, laat ik de beslissing over aan hen die de zorg 

voor de regelingen op zich nemen.

Opgesteld door:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Ondergetekende (naam):

geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking 

ten aanzien van zijn / haar uitvaart volgens deze richtlijnen moet worden uitgevoerd.

Persoonlijke gegevens:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Naam en voornaam vader:

Overleden: Ja/nee indien nee: woonplaats:

Naam en voornaam moeder:

Overleden: Ja/nee indien nee: woonplaats:

Gehuwd Ja/nee

Gehuwd met:

Datum: Plaats:

Weduwe/Weduwnaar van:

Gescheiden van:

Samenwonend met/

Geregistreerd partnerschap met:

Kinderen: Ja/nee

Levensovertuiging:

Naam huisarts:



Ultima Memoria
Testament:

o Het testament is opgemaakt door:

Naam notaris:

Adres notaris

woonplaats notaris:

o Er is geen testament

Adreslijst:
De adreslijst bevindt zich in:

Laatst bijgewerkt op:

Opdrachtgever:
de opdrachtgever van mijn uitvaart zal zijn: (hij/zij is hiervan wel/niet op de hoogte)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

hij/zij is hiervan wel/niet op de hoogte.

Financiële gegevens:

Bankrekening nummer:

Girorekeningnummer:

Gemachtigde:

(dit vervalt na overlijden)

Deposito bij: nummer:

Maatschappij: Polisnummer

Pensioen bij:

Uitvaartpolis bij: Nummer:

Verzekeringspolis(sen):



Medische gegevens: (tevens doorhalen wat niet van toepassing is).

o Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap.

o Ik geef wel / geen toestemming tot orgaantransplantatie en heb een codicil ingevuld.

o Ik geef wel / geen toestemming voor obductie / sectie.

o Ik draag wel / geen pacemaker (van belang bij een crematie).

Begraven / cremeren:

Ik wens te worden

o Begraven op begraafplaats:

o Gecremeerd in crematorium:

o met auladienst vooraf

o zonder auladienst vooraf

Graf:

o Algemeen graf.

o Algemeen graf R.K.-gedeelte (indien aanwezig).

o Keldergraf (indien aanwezig).

o Ecologisch graf (indien aanwezig).

Nieuw eigen graf / familiegraf.

o 1-persoons (indien deze keuze bij de begraafplaats gemaakt kan worden).

o 2-persoons (indien deze keuze bij de begraafplaats gemaakt kan worden).

o 3-persoons (indien deze keuze bij de begraafplaats gemaakt kan worden).

o Nieuw eigen graf / familiegraf Joods gedeelte (indien aanwezig).

o Nieuw eigen graf / familiegraf Islamitisch gedeelte (indien aanwezig).

o vak: nr:

o Bij het graf moet het bestaande monument worden verwijderd.

De rechthebbende van het graf is:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

o Het graf moet worden overgeschreven naar: (hij/zij is daarvan wel/niet op de hoogte).

Naam:

Adres:

Woonplaats:

o Anders nl:

In bestaand eigen / familiegraf



Ultima Memoria
Details begrafenis:

o Ik wil graag dat het graf groen gemaakt wordt. (De zandheuvel en rand van het graf bedekken 

met sparrentakken).

o Ik wil graag dat er strooibloemen aanwezig zijn.

o Ik wil dat de kist door de familie / vrienden gedragen / gereden wordt.

o Ik wil dat de kist door dragers gedragen / gereden wordt.

o Ik wil dat de kist daalt in aanwezigheid van de familie.

o Ik wil dat de kist gedeeltelijk (tot maaiveld) daalt in aanwezigheid van de familie.

o Ik wil niet dat de kist daalt in aanwezigheid van de familie.

Monument:

o Ik wil een staand / liggend monument op mijn graf.

o Ik laat dit over aan de nabestaanden.

o anders nl: 

Met of zonder aanwezigen:

o De uitvaart moet plaatsvinden in besloten kring.

o De uitvaart moet plaatsvinden in aanwezigheid van alle belangstellenden.

Kennisgeving van overlijden:

o Er mogen rouwcirculaires worden verzonden.

o Er mogen geen rouwcirculaires worden verzonden.

o Er mogen na de uitvaart rouwcirculaires worden verzonden.

o De tekst van de rouwcirculaire dient te worden opgesteld in overleg met de nabestaanden.

Wensen ten aanzien van de rouwcirculaire (bijv: soort circulaire, tekst, en / of foto):

o Ik wil geen advertentie in de krant.

o Ik wil alleen een advertentie, geen rouwcirculaire.

o Ik wil een advertentie die na de uitvaart geplaatst moet worden.

o Ik wil een advertentie in de krant(en):



Kist:

o Ik wil begraven / gecremeerd worden in een uitvaartkist.

o Ik wil begraven / gecremeerd worden in een ecologische uitvaartkist.

o Ik wil begraven / gecremeerd worden in een lijkwade.

o Ik laat dit over aan de nabestaanden.

o anders nl.: 

Kistdecoratie: ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

o Ik wens dat de kist direct gesloten wordt.

o Ik wens dat de kist op het laatste moment gesloten wordt.

o Het sluiten van de kist in overleg met de nabestaanden.

o Ik wens dat alleen voor de directe familie en nabestaanden de kist open blijft.

Opbaring:

o Opbaring in uitvaartcentrum met bezoek op afspraak.

o Opbaring in verzorgingshuis / verpleeghuis waar ik kom te overlijden.

o Ik wens thuis in een kist te worden opgebaard.

o Ik wens thuis, indien mogelijk, op bed te worden opgebaard.

o Anders nl.: 

De kleding die ik wil dragen is: 

o De sieraden die ik draag moeten om blijven.

o De sieraden die ik draag moeten retour aan de nabestaanden.

Afscheid nemen / condoleren:

o Wel afscheid nemen en condoleren op locatie van opbaring.

o Geen afscheid nemen en geen condoleren.

o Geen afscheid nemen , wel condoleren op locatie van opbaring.

o Alleen afscheid nemen voor de plechtigheid en geen condoleren.

o Afscheid nemen voor de plechtigheid en condoleren na de plechtigheid.

o Alleen condoleren na de plechtigheid.

o Tijdens het afscheid nemen worden er consumpties geserveerd.

o Koffie / Thee

o Koffie / Thee en een koekje

o Wijn en bier

o anders nl.: 

o Na de plechtigheid worden er consumpties geserveerd.

o Koffie / Thee

o Koffie / Thee en een koekje

o Wijn en bier

o koffietafel / uitgebreide lunch

o een informeel samenzijn in restaurant / locatie:

Adres restaurant / locatie:



Ultima Memoria
Volgauto's

o Ik wens geen volgauto('s).

o Ik wens (een) volgauto('s) voor ……... Personen.

o Ik wens (een) volgauto('s), het aantal in overleg met de nabestaanden.

o Specifieke wensen m.b.t. volgauto('s)

Bloemen:

o Ik wens geen bloemen.

o Ik wens bloemen.

o Ik wens alleen bloemen van mijn naaste familie /  nabestaanden.

o

Wensen ten aanzien van bloemen:

Vertrek uitvaart:

o Vanuit het woonhuis.

o Vanuit het uitvaartcentrum.

o Vanuit de locatie van opbaring.

o Anders nl.:

Kerkdienst / afscheidsdienst: (dorhalen wat niet van toepassing is)

o Ik wens geen kerkdienst / afscheidsdienst.

o Ik wens een kerkdienst / afscheidsdienst in het uitvaartcentrum / crematorium / aula begraafplaats

Toespraken:

o Ik stel toespraken op prijs.

o Ik stel geen toespraken op prijs.

o Ik wens een avondwake vanuit:

Naam (kerk)gebouw / locatie:

Adres  (kerk)gebouw / locatie:

Plaats:

Dominee / pastoor:

Andere voorganger:

Telefoonnr. Dominee / pastoor / voorganger:

Liturgie: Ja / Nee

Organist:

Gebruik van: Orgel / piano /  anders nl.:

Wensen t.a.v. liturgie of liederen die ten 

gehore gebracht dienen te worden:

Ik wens een gift aan een goed doel, nl: 



o Ik wens een kerkdienst in:

Naam (kerk)gebouw / locatie:

Adres  (kerk)gebouw / locatie:

Plaats:

Dominee / pastoor:

Andere voorganger:

Telefoonnr. Dominee / pastoor / voorganger:

Liturgie: Ja / Nee

Organist:

Gebruik van: Orgel / piano /  anders nl.:

Wensen t.a.v. liturgie of liederen

die ten gehore gebracht dienen 

te worden:

Crematorium: (doorhalen wat niet van toepassing is)

o Nabestaanden vertrekken na plechtigheid als eerste / laatste.

o Kist dient te dalen / half te dalen / blijft staan.

o Laat ik aan mijn nabestaanden over.

o Ik wens geen muziek tijdens de afscheidplechtigheid.

o Ik wens wel muziek tijdens de afscheidsplechtigheid.

Voorkeur: 1.

2.

3.

4.

5.

o Gebruik van: Orgel / piano / anders nl.: 
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Asbestemming: (doorhalen wat niet van toepassing is)

o Mijn as moet worden verstrooid op het crematoriumterrein.

o Mijn as moet worden verstrooid op / bij:

o Mijn as moet over zee worden verstrooid per schip / vliegtuig in het bijzijn van / zonder nabestaanden

o Mijn as moet worden bijgezet in:

o Urnengraf van begraafplaats / crematorium

o Urnenmuur.

o Mijn as gaat naar de nabestaanden.

o Ik laat dit aan mijn nabestaanden over.

Dankbetuigingen:

o In overleg met de nabestaanden dienen er dankbetuigingen verstuurd te worden.

o Ik laat dit over aan de nabestaanden.

o Er dienen geen dankbetuigingen verzonden te worden.

o Ik wil een dankbetuiging in de krant.

o Ik wil een In Memoria card.

Overige opmerkingen:

NIET INGEVULDE WENSEN LAAT IK OVER AAN DE WENSEN VAN MIJN NABESTAANDEN.

Ondertekening:

Aldus opgemaakt:

(datum)

Te:

In aanwezigheid van:

Handtekening:



Waar zijn de bescheiden te vinden?

Financiën: Vindplaats:

Verzekeringspolissen:

Giro- / bankafschriften:

Giro- / bankpapieren:

(contracten, machtingen)

Schuldbewijzen / bekentenissen:

Sleutels bankkluis

Spaar - / aandelen- / obligatiebewijzen:

Pensioencontract:

Koopsomcontract:

Lijfrentecontract:

Arbeidscontract / -overeenkomst

Uitkeringspapieren (pensioen / A.O.W. / W.W /

bijstand e.d.:

Belastingaangiftes:

Overigen:

Persoonlijk:

Trouwboekje / samenlevingscontract / 

geregistreerd partnerschap:

Paspoort:

Rijbewijs:

Hersencodicil:

Donorcodicil:

Verklaring ter beschikkingstelling van 

medische wetenschap:

Testament:

Legaat

Adressenlijst:

Grafrechten:

Overigen:
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Huis:

Hypotheekakte:

Huurovereenkomst:

Onderhoudscontracten:

(huis / c.v., tuin / gas e.d.)

Overigen:

Boedel:

Eigendomsbewijzen:

Aankooprekeningen:

Garantie- / servicebewijzen:

Sleutels(reserve) auto / fiets / brommer:

Overige: Vindplaats:

Computerzaken:

Gebruikersnaam: Wachtwoord:

Facebook account:

Linkedin account

Twitter account:

Account diverse:

Bij grote hoeveelheid accounts kunt u dit vastleggen op www.ziggur.me

Sleutels (reserve) van huis / schuur / postbus e.d.:



De wet op de lijkbeschouwing stelt het volgende:

De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, 

'tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden'

Mocht u een opdrachtgever voor de uitvaart hebben toegewezen, dan heet dat een uitvaartexecuteur.

Deze kunt u sinds 2003 alleen in een testament officieel benoemen. Wanneer u in uw wilsbeschikking

de persoon aangeeft, is dat niet officieel rechtsgeldig.

Ik wil dat bij mijn overlijden de volgende uitvaartondernemer wordt ingeschakeld:

Naam: Ultima Memoria
Adres: Scherpenhof 20

Postcode /plaats: 1188 JX Amstelveen

Telefoonnummer: 020 - 822 12 77
Deze is wel / niet op de hoogte van mijn wensen.

Aldus opgemaakt op:

Te:

Opgesteld door (naam):

Handtekening:

In aanwezigheid van:

Handtekening:


