UITVAARTCODICIL

Veldzigt 53
3454 PW De Meern
Centraal telefoonnummer:

030-6661790
(dag en nacht)

Wij adviseren u graag.


De verzorging van een begrafenis of crematie



Het afsluiten van een begrafenis of crematie verzekering



Het leveren, aanpassen of herstellen van een grafmonument



Het leveren van gedenksieraden



De levering van een sierurn



Het verzorgen van de bijzetting van een urn



Onderhoud graf

ONZE DIENSTEN
Zoals de naam van het bedrijf al aangeeft, het verzorgen van een
begrafenis of crematie is de hoofdactiviteit van ons bedrijf. Wat
misschien niet iedereen weet is dat buiten het verzorgen van een
uitvaart wij ook vele andere diensten bieden die met een uitvaart te
maken hebben.
Voor degenen die graag zelf willen bepalen hoe hun uitvaart
uitgevoerd wordt hebben wij verschillende mogelijkheden.
U kunt een codicil invullen waarin uw wensen worden vastgelegd.
Dit codicil geeft uw nabestaanden een duidelijk beeld van uw
wensen, zodat er na uw overlijden voor uw nabestaanden geen
onduidelijkheid is over uw wensen. Als u ons een ingevuld en
ondertekend codicil retour stuurt, leggen wij dat vast in onze
administratie. Wij sturen u een kopie terug en er wordt dan op het
uitvaartpakket 5% korting gegeven na uw overlijden.
Een andere mogelijkheid is om uw uitvaart vooruit te betalen in een
Depositocontract. Dit kan voor u vele voordelen opleveren. Hoe de
uitvaart wordt uitgevoerd ligt vast in een contract, zodat het voor
iedereen duidelijk is.

Een Depositocontract, wat houdt dat precies in?
Een aanvullende service die Vervaart Uitvaartverzorging aanbiedt is
het depositocontract. Een uitvaart depositocontract bestaat uit een
bedrag dat ineens wordt gestort. Dit bedrag dat na het overlijden van
de storter en/of eigenaar vrijkomt is bestemd voor de bekostiging van
de uitvaart of een onderdeel daarvan. De hoogte van het te storten
bedrag is afhankelijk van de wensen.
Dit depositocontract kan u vele voordelen bieden, want:




De ‘storter en/of eigenaar van het bedrag van het uitvaartdeposito
stelt zelf vast op basis van zijn wensen, hoeveel geld er nodig is voor
de uitvoering van zijn uitvaart.
Hoe de uitvaart wordt uitgevoerd leggen wij in overleg met u vast in
een contract, zodat uw uitvaartwensen voor de nabestaanden
duidelijk zijn.
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Daar het uitvaartdeposito gebonden is aan de uitvaart, weet u ook
zeker, dat het gestorte bedrag aan de uitvaart besteed zal worden.
Nabestaanden worden, door de indexering, (elke 5 jaar), zelden later
geconfronteerd met onverwachts (extra hoge) kosten vanwege tussentijdse
prijsverhogingen.
Vooral voor mensen die ouder zijn dan 60 á 70 jaar en die geen of een
onvoldoende regeling hebben getroffen om hun uitvaart te bekostigen,
kan een uitvaartdeposito een oplossing zijn om daar alsnog in te voorzien.

CODICIL
Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun afscheid te laten
aansluiten bij hun manier van leven. Geef in het codicil aan wat uw
persoonlijke wensen zijn, zodat iedereen later precies weet hoe uw
uitvaart eruit moet zien.
Bewaar het codicil bij uw verzekeringspapieren, dan weet men later
dat u uw wensen heeft vastgelegd en waar deze te vinden zijn.
Het codicil dient als leidraad voor het regelen van uw uitvaart. Het is
ook mogelijk uw wensen door de notaris in een testament vast te
laten leggen. Kijk voor meer inspiratie voor het invullen van dit codicil
op onze site www.vervaart-uitvaart.nl
Daarom raden wij u aan het codicil in te vullen en naar ons te sturen.
Desgewenst komen wij het bij u halen.
Wij zenden u direct een kopie van het aan ons aangereikte codicil.
Verder zijn wij natuurlijk altijd bereid om u nader te informeren.


Persoonlijke gegevens



Persoonlijke wensen



Begrafenis



Crematie



Overige wensen



Belangrijke telefoonnummers
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PERSOONIJKE GEGEVENS
Achternaam

:…………………………………………………….

Voornamen

:……………………………………………………

Geslacht : Man / Vrouw
Geboortedatum :……………………………………………………..
Geboorteplaats :…………………………………………………….
Woonadres

:…………………………………………………….

Postcode / Woonplaats:…………………………………………….
BSN nr.:…………………………………………………………........
Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door:
o

Vervaart Uitvaartverzorging
Ik heb een uitvaartverzekering

o

Ja

o

Nee
Verzekeraar
Polisnummer

:……………………………………………………
:……………………………………………………

Ik heb een testament:
o

Ja

o

Nee

o
o
o

Notaris
Adres
Telefoonnr.

:……………………………………………………..
:……………………………………………………..
:……………………………………………………..
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Ik heb een donorcodicil:
o

Ja, Deze bewaar ik ………………………………………………….

o

Nee
Ik heb mijn lichaam ter beschikking aan de medische
wetenschap gesteld:

o

Ja, de papieren hiervoor bewaar ik
bij/in……………………………………...........................................

o

Nee
PERSOONLIJKE WENSEN
Ik heb gekozen voor:

o

Begrafenis

o

Crematie

o

Naar de wens van mijn nabestaanden

Begrafenis:
Ik wil begraven worden in een:
o

Algemeen Graf

o

Nieuw Eigen Graf te ………………………………………………

o

Bestaand eigen graf
Begraafplaats:………………………………………………………
vak
:………klasse…………..nr………………………………..

o

Naar de wens van mijn nabestaanden
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Gedenkteken op het graf:

o

Ja,tekst:…………………………………………………………….…
………………………………………………..………………………
……………………………………………………..…………………
…………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………
Nee

o

naar de wens van mijn nabestaanden

o

Crematie:
Voorkeur crematorium:

o Noorderveld te Nieuwegein
o Daelwijck te Utrecht (Overvecht)
o Den en Rust te Bilthoven
o Anders nl,……………………………………………………………..
Ik wil dat mijn as wordt:
o
o
o
o

Verstrooid:
Op het verstrooiingsveld bij het crematorium
Op zee per schip / vliegtuig
Elders, ………………………………………………………………..
Bewaard:

o

o
o

In de urnengalerij / urnentuin van het crematorium
In het graf van:………………………………………………………
Op de begraafplaats
te:……………………………………………………………………..
Elders, …………………………..….........................................
Naar de wens van mijn nabestaanden
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Familie aanwezig bij verstrooiing / bijzetting:
o Ja
o Nee
o Naar de wens van mijn nabestaanden
Ik heb gekozen voor een uitvaart in
o
o
o
o

Stilte
Bijzijn van familie
Bijzijn van vrienden, kennissen en belangstellenden
Naar de wens van mijn nabestaanden
( Kerk ) dienst gewenst:

o
o
o
o
o

Ja in de kerk, plaats:………………………………………………..
In de aula van de begraafplaats/in het crematorium
Elders::………………………………………………………………..
Nee
Naar de wens van mijn nabestaanden
Ik wil worden opgebaard in:

o
o
o
o

Eigen woning ( indien mogelijk )
Het Uitvaartcentrum:………………………………………………...
Elders, nl……………………………………………………………...
Naar de wens van mijn nabestaanden
Gelegenheid tot rouwbezoek:

o
o
o

Ja
Nee
Naar de wens van mijn nabestaanden
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Uitvoering kist:
o
o
o
o

Standaard
Luxe
Anders, …………………………….…………………………………
Naar de wens van mijn nabestaanden
Rouwkaarten:

o

o
o

Ja, gewenste tekst, gedicht
..………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nee
Naar de wens van mijn nabestaanden
Overlijdensadvertenties:

o

o

Ja en wel in de volgende dagbladen:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Nee
Bloemen bij de uitvaart:

o
o
o

Ja
Nee
Naar de wens van mijn nabestaanden
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OVERIGE WENSEN:
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Datum:
Plaats:
Handtekening:
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BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
Voor het melden van een
sterfgeval belt u:
Vervaart Uitvaartverzorging

030 – 6661790
Vanuit het buitenland belt u:
+ 31 (30) 6661790
Het nummer is dag en nacht
bereikbaar.
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