
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

Rouwcentrum Zuidema 
 

 

 

 

Wensenformulier ten behoeve van  

de uitvaart van 
 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................ 

 

 

 

 

Dit formulier is een uitgave van  

Rouwcentrum Zuidema  

en is bedoeld om nabestaanden inzage 

 te geven in uw wensen betreffende uw uitvaart. 

 

 

 

Voor het melden van een overlijden kunt u direct bellen met  

 

Telefoonnummer: 0168-405038 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kantoor: 

 

Noordhaven 4 

4761 DA  Zevenbergen 
 

Tel. 0168-405038 

Fax 0168-336709 
 

Email: info@rouwcentrum-zuidema.nl  

Website: www.rouwcentrum-zuidema.nl 
 

Rouwcentra: 
 

Schanspoort 6  

4791 HC Klundert 
 

Noordhaven 4 

4761 DA Zevenbergen 
 

Aletta Jacobsstraat 8a 

4623 ZB  Bergen op Zoom 

 

Beheer van: 
 

 

De rouwkamer in kerkelijk centrum de Gaard te Willemstad 
 

 



Invulling van uw persoonlijke gegevens 
 

De ondergetekende 

Naam: ……………………………………………………………….... 

Voornamen: ………………………………………………………….. 

Geboortedatum en plaats: …………………………………………. 

Geslacht:    □ man   □ vrouw 

Adres: ………………………………………………………………… 

Postcode en Woonplaats: ………………………………………….. 

Partner 

Naam: ………………………………………………………………… 

Voornamen: ………………………………………………………….. 

Geboortedatum en plaats: …………………………………………. 

Legt hierbij vast dat mijn uitvaart wordt verzorgd conform  

mijn wensen zoals aangegeven in deze brochure. 

 

Handtekening:……………………………………………………… 

Datum : ……………………………………………………………… 



Van mijn overlijden moeten onmiddellijk de volgende  

personen of instellingen op de hoogte worden  

gebracht per telefoon.  

 

Naam: ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………… 

Naam: ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………… 

 
 
 
 

Regeling Uitvaartverzorging 
 

Rouwcentrum Zuidema:  0168-405038 

 
 
Keuze uitvaart  

 

□ Begrafenis  

□ Crematie 

□ Ter beschikkingstelling aan de wetenschap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wensen betreffende kennisgeving overlijden 
 
 

Als kennisgeving dient een rouwbrief verstuurd te worden:  

 

□ JA  keuze rouwbrief: ……………………………………… 

□ NEE 

 

Adreslijst beschikbaar  

 

□ JA  deze kunt u bewaren bij dit document.  

□ NEE 

 

Plaatsen advertenties  

 

□ JA  Naam krant:  

1: ……………………………………………………….. 

2: ……………………………………………………….. 

3: ……………………………………………………….. 

□ NEE 

 
 
 
 
 
 
 



Het opbaren: 
 

Rouwcentrum Zuidema beschikt over 3 modern ingerichte 

sfeervolle rouwcentra, het rouwcentrum aan de Schanspoort 6 

in Klundert, het rouwcentrum aan de Noordhaven 4 in 

Zevenbergen en het rouwcentrum aan de Aletta Jacobsstraat 8a 

te Bergen op Zoom. Tevens beheert Rouwcentrum Zuidema de 

rouwkamer in kerkelijk centrum De Gaard aan de Voorstraat 40 

te Willemstad. Daarnaast heeft u de mogelijkheid gebruik te 

maken van een rouwkamer in uw woonplaats, of voor 

thuisopbaring. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats van opbaring  

 

□ Thuis  

□ Zorgcentrum/verpleeghuis: ………………………............... 

□ Rouwcentrum: ................................................................... 

□ Elders, nl.: ……………………………………………………. 

 

Kleding voor opbaring .................................................................. 

...................................................................................................... 

 



Wensen genodigden  
 

□ Uitvaart voor genodigden en belangstellenden  

□ Uitvaart met alleen naaste familie  

□ Anders, nl.: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 
 

Gelegenheid om afscheid te nemen:  
 

□ Alleen voor naaste familie  

□ Voor alle belangstellenden  

□ Anders, nl.: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………  
 

 

Kerkdienst:   □ JA  □ NEE 

  

Geloofsovertuiging: …………………………………………… 

 

Naam dominee/geestelijke/voorganger: …………………. 

 

Naam en adres kerk: ………………………………………….. 

 

Telefoonnummer: ……………………………………………… 

 

Dienst in aula:   □ JA  □ NEE 

 

Spreekgelegenheid tijdens de plechtigheid:  

 

 □ NEE   □ JA, namen:……………………………………. 

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

……………………………………………………………………… 

 



Opname van de plechtigheid gewenst:  

 

□ NEE □ JA:   □ CD  

□ DVD/USB 

□ Fotografie  
 

Keuze gemaakt voor kisttype en -kleur:  

 

□ JA, nl.: ………………………………………………………… 

□ NEE, deze keuze laat ik over aan de nabestaanden  

 

 

Bloemstukken tijdens de uitvaart: 

     

□ NEE 

□ JA, voorkeur bloemsoort of –kleur ………………………… 

……………………………………………………………………….. 

 

                                         

Consumpties:  □ Koffie en thee  

□ Gebak  

□ Cake  

□ Broodjes  

□ Anders, nl.: …………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 



Begrafenis 
 

Ik wil begraven worden op de begraafplaats te: 

………………………………………………………………............ 

 

Soort graf:  

 

□ Algemeen graf   

□ Eigen graf of familiegraf  

□ Anders, nl.: ………………………………………………… 

 

Kist dragen: 

  

□ Door eigen familieleden/vrienden  

□ Door uitvaartonderneming 

 

Kist dalen tijdens plechtigheid: 

  

□ JA  □ NEE  □ Gedeeltelijk 

 

Familie verlaat het graf als:  □ Eerste  □ Laatste 

 

Wijze van vervoer: 

  

□ Rouwauto Grijs Antraciet    

□ Koets     

□ Anders, nl.: …………………………………………………… 

□ Volgauto’s / aantal …………………………………………... 

 

 

 

 



Grafmonument op graf   

 

□ NEE 

□ JA,  Materiaalsoort: ……………………………………… 

Gewenst opschrift: ……………………………………….. 

....................................................................................... 

………………………………………………………………. 
 

Crematie 
 

Naam crematorium: ………………………………………………… 

Vestigingsplaats: …………………………………………………… 

 

Muziekkeuze: ………………………………………………………... 

……….…………………………………………………………………. 

……………..……………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

Afspelen van beeldmateriaal 

 

□ JA   …………………………………………………………………….  

 

□ NEE 

 

Familie verlaat de aula als:  □ Eerste  □ Laatste 

 

 

 

 

 



Wijze van as bestemming  

 

□ Verstrooiing  □ Over zee  

□ Op het terrein van het crematorium  

□ Door nabestaanden zelf te doen op  

 locatie die zij zelf uitkiezen  

□ Door nabestaanden zelf te doen op 

   volgende locatie: ……………………… 

    .………………………………………….. 

□ Met berichtgeving  

□ In aanwezigheid van de familie  

□ Bijzetting in het columbarium van het crematorium/de 

   begraafplaats: ……………………………………………….. 

   …………………………………………………………………. 

□ In urnentuin te: ………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 

□ In algemene nis van het crematorium  

□ In urnengraf  

□ In bestaand graf op begraafplaats: …………………… 

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

□ In een sierurn meenemen naar huis 

 

Gedenksteen op urnengraf:    □ JA  □ NEE 
 
 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 



Terbeschikkingstelling  
van de wetenschap 

 

Plaatsaanduiding waar de “Verklaring t.b.v. de terbeschikking-

stelling van de wetenschap van mijn lichaam” is opgeborgen: 

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

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

Direct na mijn overlijden moet er worden gehandeld zoals in de 

papieren is aangegeven. 

 

 

Overige belangrijke gegevens 
 

Is verzekerd tegen uitvaartkosten/heeft een levensverzekering:  

 

□ NEE  

□ JA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekerings-  

maatschappij 

Polisnummer 

 

Bedrag / in natura 

 

   

   

   

   

   



Donorcodicil opgemaakt:  

 

□ NEE 

□ JA, de papieren daarvoor draag ik bij mij.  

Onmiddellijk na mijn overlijden dienen de daarin 

genoemde instanties te worden ingelicht.  

 

 

Pacemaker:    □ JA   □ NEE 

 

 

Testament opgemaakt: □ JA  □ NEE  

 

  

Indien ja: Naam notaris: ……………………………………… 

Plaats: ………………………………………………. 

Datum van opmaken testament: ………………… 

 

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

Banknummer: ………………………………………………………. 

 

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

Banknummer: ……………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aantekeningen 
 

Hierin kunt u aantekeningen opnemen over zaken als wat er 

met uw huisdier moet gebeuren enz. Ook kunt u een 

adressenlijst voor het verzenden van de rouwbrief toevoegen en 

de tekst voor de rouwbrief/advertentie in grote lijnen 

vaststellen. 

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

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

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

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

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



                                                      

Aantekeningen: 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

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

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

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

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

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



 

                                                        

 
 

Rouwcentrum Zuidema 
 

 

De laatste jaren is er steeds meer behoefte om van tevoren 

schriftelijk vast te leggen hoe de uitvaart er uit zou moeten zien.  

Persoonlijke wensen kunnen dan beter worden gerealiseerd.  

Om invulling te geven aan deze behoefte kan dit formulier bij 

Rouwcentrum Zuidema bewaard worden in het archief. 

 

Aan de hand van uw opgave van uw persoonlijke wensen voor 

de uitvaart is het mogelijk om een indicatie te geven van de 

kosten.  

 

Hierover kunt u met ons vrijblijvend contact opnemen. 

 

Jan Zuidema en Eric Arts  

Uitvaartverzorgers 

 

 
 

 

 

 
                               


