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het
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van
je
leven

Bijnen
wilsbeschikking
Gegevens worden strikt vertrouwelijk en veilig behandeld. Bijnen hanteert een
strikt beleid op het gebied van gegevensbescherming. U vindt onze “privacyregels”
op onze website www.bijnen.nu Wilt U ondersteuning voor het invullen van de
wilsbeschikking, bel dan 073- 656 23 79 of 0411-68 47 69. Bij (een te verwachten)
overlijden belt u 0800-9060.

Persoonlijke gegevens (aankruisen wat van toepassing is)
Man

Vrouw

Voorletters en/of voornaam
Familienaam

|

Geboortedatum

|

Geboorteplaats

|

Postcode

|

|

Woonplaats

|

Adres |

Huisnummer

Telefoon thuis

|

Mobiel

Emailadres (optioneel)

|

|

|

Ik deel deze wilsbeschikking met
Vrouw

Man

Mijn partner

Mijn (klein)kind

Mantelzorger

Anders

Niemand

De gegevens van de persoon waarmee ik mijn wilsbeschikking deel
Voorletters en/of voornaam
Familienaam

|

Geboortedatum
Telefoon

|

|

|

Ik wil een extra persoon toevoegen om mijn gegevens te delen. De gegevens heb ik vermeld op een bijlage.
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Gegevens die van belang zijn (aankruisen wat van toepassing is)
Ik heb een:
Bijnen uitvaartcertificaat

Geen certificaat *

Bijnen deposito gestort

Geen deposito *

Uitvaartverzekering

Geen verzekering *

Testament

Geen testament *

Levenstestament

Geen levenstestament *

Donorcodicil

Geen codicil *

* Ik wil graag informatie ontvangen of een afspraak over de door mij aangekruiste
Uitvaartcertificaat

Deposito

Verzekering

Testament

Levenstestament

Codicil

(Een Bijnen medewerker neemt dan met u contact op voor de informatie of de bespreking.
Deze helpt u ook bij het vinden van een notaris).

Gegevens over uw uitvaartverzekering bij andere verzekeringsmaatschappijen en derden
Maatschappij

|

Polisnummer

|

Maatschappij

|

Polisnummer

|

Maatschappij

|

Polisnummer

|

De opbrengst van uw uitvaartverzekeringen kunnen worden gebruikt ter (deel of gehele) dekking van
de kosten van uw uitvaart. Geeft u Bijnen toestemming de polissen vrij te maken bij uw overlijden?
Ja
Nee

Als u beschikt over een Bijnen uitvaartcertificaat een Bijnen deposito, of bij Bijnen een uitvaartverzekering hebt
afgesloten, dan zijn de gegevens met betrekking tot het uitvaartcertificaat en deposito bij Bijnen bekend. Bijnen
Uitvaartzorg heeft geen toegang tot de gegevens van uw mogelijke uitvaartverzekeringen bij Bijnen Assurantiën of
bij andere verzekeringsmaatschappijen. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften, is uw toestemming
gewenst c.q. vereist om toegang te krijgen tot deze gegevens. Door uw toestemming worden deze dan ontsloten.
Toestemming
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Gegevens over uw testament en levenstestament
Ik heb

wel

geen testament

Ik heb

wel

geen levenstestament

Als u wel een testament en/of levenstestament hebt, dan zijn deze gedeponeerd bij:
Notaris

|

Gevestigd te

|

Gegevens over uw registratie in het donorregister. (www.donorregister.nl)
Ik heb

wel

geen toestemming gegeven.

Ik heb in het donorregister aangegeven dat mijn partner, familie of een vertrouwenspersoon dit voor
mij beslist bij mijn overlijden.
Let op: Als u niets hebt geregeld binnen www.donorregistratie.nl dan staat u automatisch geregistreerd
als “geen bezwaar tegen orgaandonatie”.

Gegevens over het ter beschikking stellen van uw lichaam na overlijden van de medische wetenschap
Heeft u met uw (familie) nabestaanden, de huisarts of vertrouwensarts besproken en als zodanig laten registreren
dat u na overlijden uw lichaam ter beschikking wil stellen van de medische wetenschap?
Nee

Ja, dat heb ik geregeld en besproken met mijn huisarts en familie.

Is uw antwoord ja, vul dan onderstaand de gegevens in van uw huisarts.
Huisarts/praktijk

|

Te

|

Met welk familielid heeft u dit besproken?
Ik heb gekozen voor

Mijn partner

Anders, naam:

Zijn er nog opmerkingen over de bovenstaande onderwerpen en wilt u daar nog iets over toelichten,
dan kunt u dat hieronder doen:
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Mijn persoonlijke wensen zijn
Ik heb gekozen voor		

cremeren		

begraven

Thuis opbaren

In een zorginstelling *

In een kerk *

In een uitvaartcentrum

In een familiekamer bij een crematorium of uitvaartcentrum
Ik wil niet worden opgebaard

Naar wens van nabestaanden

Als u wel wil worden opgebaard dan beschikken de met een * aangegeven locaties niet altijd over
de gewenste faciliteiten.

Gelegenheid tot rouwbezoek
Ja

Ja, in besloten kring

Ik wil dat mijn uitvaart plaatsvindt in

Nee

Naar wens van nabestaanden

mijn woonplaats of in

een andere Gemeente

Indien u een andere Gemeente wenst, geef hier onderstaand de naam van de Gemeente aan.
Gemeente

|

Indien u in een kerk of crematorium uw afscheid wenst, geef dan onderstaand naam van de parochie
of van het gewenste crematorium aan.
Parochie of Crematorium

|

Ik wil wel een uitvaartplechtigheid
In stilte

In bijzijn van familie

Ik wil geen uitvaartplechtigheid

Met familie, vrienden, kennissen en belangstellenden
Naar wens van nabestaanden

Wensen over de uitvoering van uw uitvaartplechtigheid. Wat past bij u?
U kunt onderstaand aangeven hoe u zelf de uitvoering van de uitvaartplechtigheid ziet.

Ik heb het vertrouwen in mijn nabestaanden dat ze dit goed ter nagedachtenis regelen
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Wensen over de inhoud van uw uitvaartplechtigheid
Gelegenheid voor sprekers tijdens de plechtigheid?
Ja

Nee

Naar wens van nabestaanden

Muziek tijdens de plechtigheid? (muziekkeuze op bijlage aangeven indien gewenst)
Ja

Nee

Naar wens van nabestaanden

Bloemen? (Indien Ja, uw favoriete bloemen aangeven op een bijlage)
Ja

Nee

Naar wens van nabestaanden

Na de uitvaartplechtigheid wil ik een condoleance met
Koffie / Thee / Fris

Koffie / Thee / Fris / Cake

Koffie / Thee / Fris / Broodje

Koffie / Thee / Fris / Broodje / Alcoholische dranken

Ik wil geen koffietafel

Naar wens van nabestaanden

Wensen over de kennisgeving van uw overlijden en aankondiging van de uitvaartplechtigheid.
De keuze van de advertentie kunt u aangeven op een bijlage.
Rouwkaart
Advertentie
Gedachtenisprentjes na afloop

Digitale Rouwkaart
In Dagblad

Streekblad
Naar wens van nabestaanden

Wensen over uw kist
Basis/spaanplaat

Massief (eiken, noten, mahonie)

Duurzaam

Naar wens van nabestaanden

Aanvullende wensen
Condoleanceregister bij de uitvaart
Digitaal condoleanceregister (kan in combinatie met de schriftelijke versie)
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Cremeren
Als u eerder op pagina 2 van de wilsbeschikking een voorkeur
voor cremeren hebt ingevuld kunt u hier de wensen aangeven.
Mijn persoonlijke wensen
Ik wil in het crematorium waar het afscheid heeft plaatsgevonden ook worden gecremeerd.
Als mijn afscheid in een kerk, Bijnen Uitvaartcentrum of andere locatie heeft plaatsgevonden dan
wil ik na de plechtigheid dat mijn nabestaanden mij begeleiden naar het crematorium.
Als het afscheid in een kerk, uitvaartcentrum of andere locatie heeft plaatsgevonden dan wil ik
dat Bijnen mij na de plechtigheid,
met
zonder familie, begeleidt naar het crematorium.
Als nabestaanden erbij willen zijn als de crematie plaatsvindt dan vind ik dat geen probleem.

Wat wilt u dat er met uw as gebeurd?
Ik wil een standaard urn van het crematorium.
Ik wil een urn van

hout

keramiek

Ik wil een urn van duurzaam materiaal.
kunststof

metaal

anders.

Ik wil dat mijn urn wordt bijgezet in een columbarium op een begraafplaats.
Ik wil dat mijn urn wordt bijgezet in een urnengraf op een begraafplaats.
Ik wil dat mijn as verstrooid wordt op het verstrooiingsveld bij het crematorium.
Ik wil dat mijn as verstrooid wordt op het verstrooiingsveld van een begraafplaats.
Ik wil dat mijn urn wordt bijgezet in het familiegraf.
(Geef op de bijlage de naam van de begraafplaats aan en het grafnummer)
Verstrooi mijn as
Ik wil dat er

Op zee
Wel

Per vliegtuig

Op een dierbare plek.

Geen nabestaanden aanwezig zijn bij het verstrooien of bijzetting.

Naar wens van nabestaanden.
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Begraven
Als u eerder op pagina 2 van de wilsbeschikking een voorkeur
voor begraven hebt ingevuld kunt u hier de wensen aangeven.
Mijn persoonlijke wensen
Ik wil bijgezet worden in het bestaande familiegraf. Deze bevindt zich op:
Begraafplaats

|

Ik wil een eigen (familie) graf op begraafplaats

Te

|

|

Ik wil begraven worden in een algemeen graf.*
Ik wil begraven worden in een grafkelder.
Ik wil bijgezet worden in een mausoleum.**
Ik wil bovengronds begraven worden.**
Ik wil begraven worden op een natuurbegraafplaats.** ***
Waar ik begraven wil worden laat ik over aan mijn nabestaanden.
Ik wil wel graag een monument of grafsteen op mijn graf.
De mogelijke tekst voor mijn monument geef ik aan op de bijlage.
Ik wil geen monument of grafsteen.
Overige wensen kunt u invullen op de bijlage.
** Bijzetten in een Mausoleum of bovengronds graf is beperkt mogelijk. De faciliteit is beperkt beschikbaar.
*** Een monument op een natuurbegraafplaats is veelal niet toegestaan.

Overige wensen kunt u invullen op de bijlage
Op basis van mijn wensen wil ik dat Bijnen een vrijblijvende begroting maakt voor de door
mij gewenste uitvaart.
Ik verzoek Bijnen mijn uitvaartwensen te respecteren en de door mij gewenste uitvaart,
in overeenstemming met mijn wensen uit te voeren.

Getekend te
Datum
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|

Handtekening

|

|
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Bijlage
Gegevens
Behorend tot de wilsbeschikking van
Voorletters en/of voornaam

|

Mevrouw

Mijnheer
Familienaam

De extra persoon met wie ik mijn wilsbeschikking zal delen is		
Voorletters en/of voornaam
Geboortedatum

|

|

(zie pag. 1)

Familienaam
Telefoon

|

|

|

Ik heb de wens ingevuld om een overlijdensbericht/advertentie te plaatsen bij mijn overlijden.
Onderstaand geef ik de gewenste (dag) bladen aan. (zie pag. 5)

Ik heb de wens ingevuld dat ik rouwkaarten en gedachtenisprentjes graag wil toevoegen.
Onderstaand geef ik wat wensen weer
Wilt u het drukwerk ?

In kleur

Zwart/wit

Met foto

Zonder foto

Hieronder geef ik aan wat mijn favoriete muziekstukken zijn. (zie pag. 5)

Hieronder geef ik aan wat mijn favoriete bloemen zijn. (zie pag. 5)
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Bijzondere wensen
Bij mijn uitvaart vind ik het
wel
crematorium of uitvaartcentrum.

niet mooi als mijn kist gedragen wordt naar/in de kerk,

Bijnen dragers

Eigen familie als dragers

Naar wens van nabestaanden
Voor mijn uitvaart voorzie ik dat er een rouwauto nodig zal zijn, mogelijk met één of meerdere volgauto’s.
Ik heb geen voorkeur voor een merk of kleur
Ik zou het leuk vinden als het een (merk) is
Kleur

|

|

Gebruik van social media
Ik maak

wel

Facebook

geen gebruik van social media.
Instagram

LinkedIn

Anders

Ik wil mijn afscheidsceremonie laten vastleggen op film/video/foto’s.
Ik wil mijn afscheidsceremonie laten streamen op internet.
Mijn wachtwoorden en gebruikersnaam heb ik aan (naam van één der nabestaanden opgeven)

|

Ik ben mijn wachtwoorden en gebruikersnamen vergeten.

Mijn aanvullende wensen zijn. (zie pag. 5)

Zijn er verder nog specifieke vragen die u wilt stellen met betrekking tot deze wilsbeschikking dan staan
onze medewerkers graag klaar om u te helpen.
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Mijn aanvullende wensen zijn. (zie pag. 5)

Zijn er verder nog specifieke vragen die u wilt stellen met betrekking tot deze wilsbeschikking dan staan
onze medewerkers graag klaar om u te helpen.

Akkoordverklaring voor mijn wilsbeschikking
Ik heb getracht zo volledig mogelijk mijn wensen voor mijn uitvaart te uiten middels dit document.
Ik vraag en verzoek Bijnen Uitvaartzorg deze wensen zoveel mogelijk in overleg met mijn nabestaanden
te respecteren.

Uw Handtekening

|

Datum

|

(Tussen haakjes staat de pagina verwijzing waar het betreffende onderwerp behandeld werd).

© De Bijnen Wilsbeschikking is een document waarop “copyright” rechten gelden. Dit is aangegeven met ©.
De wilsbeschikking is met uiterste zorg samengesteld. Bijnen garandeert dat uw gegevens strikt vertrouwelijk
en veilig zijn. Bijnen hanteert een strikt beleid op het gebied van gegevensbescherming in overeenstemming
met de wetgeving. Meer informatie vindt u op www.bijnen.nu onder “privacy statement”.
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Bijnen wilsbeschikking AG

Invullen en deponeren
van uw wilsbeschikking.
Persoonlijk

Digitaal

Bezoek het Bijnen Uitvaart Informatieplein in Vught.
Medewerkers begeleiden u en helpen graag
met het invullen.

Scan de wilsbeschikking in en email deze aan
info@bijnen.nu
t.a.v. Frans Hoppenbrouwers.

Elke werkdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Elke dinsdag inloopspreekuur (zonder afspraak)
van 9.30 tot 11.30 uur.

Vanaf januari 2021 kunt u de wilsbeschikking
“on line” invullen via de website.

Wolfskamerweg 16
5262 SJ Vught
Maak een afspraak met een Bijnen medewerker
voor bij u thuis, bij ons op kantoor of een door u
gewenste locatie. Bel 073 656 23 79 voor het maken
van een afspraak.
Hulp nodig als u de wilsbeschikking zelf
gaat invullen?
Bel tijdens kantooruren en werkdagen
en wij helpen u verder.
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Bijnen medewerkers kunnen de wilsbeschikking
samen met u invullen.

Per Post
Stuur de wilsbeschikking in een gesloten envelop
ZONDER POSTZEGEL
Aan:
Bijnen Uitvaartzorg
t.a.v. Frans Hoppenbrouwers
Antwoordnummer 10025
5260 VB Vught
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Kantoor Vught

Wolfskamerweg 16
5262 SJ Vught
073 656 23 79
Kantoor Boxtel

Baroniestraat 53
5281 JC Boxtel
0411 68 47 69
Brucknerlaan 20
5011 DN Tilburg
013 455 33 79
Nieuwstraat 32
5271 AD Sint Michielsgestel
073 551 26 84
Zeshoevenstraat 31
5071 BM Udenhout
0411 68 47 69
info@bijnen.nu
www.bijnen.nu

Voor
het
afscheid
van
je
leven

Bij overlijden in het buitenland belt u

0031-73-656 23 79

Voor directe hulp en ondersteuning
bij overlijden in Nederland

0800-9060

