Uitvaartwensen &
Wilsbeschikking
Bijnen: Betrouwbaar, Betrokken, Beter!

Bel voor directe hulp en
ondersteuning bij overlijden

0800-9060
www.bijnen.nu

Voor
het
afscheid
van
je
leven

0800-9060 - bijnen.nu

Leg je uitvaartwensen
vast in een wilsbeschikking
Steeds meer mensen vinden het belangrijk hun
laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier
van leven. Hoe wil je dat mensen je herinneren? Hoe
ziet je afscheid van je leven eruit?
Door middel van de wilsbeschikking kun je een eigen
invulling geven aan jouw afscheid. Op basis van je
wensen kies en benoem je de onderdelen van je
afscheid. Zo weten je nabestaanden hoe je wilt dat
je uitvaart er uit moet zien.

die ene mooie herinnering of anekdote? Hoe zag je leven eruit,
hoe heb jij het ervaren en wat moet wel en niet gezegd worden? Je
kunt ook aangeven of je een eigen graf wenst, een familiegraf of
verzamelgraf van de kerk of Gemeente.

“Loslaten & Nalaten”
In de Brabantse regio organiseert Bijnen
regelmatig in samenwerking met Notariaten
voorlichtingsbijeenkomsten met als thema
“Loslaten & Nalaten”.

Uit welke vormen kun je kiezen en welke
besluiten neem je?

We behandelen wensen rondom de uitvaart, nazorg
en wilsbeschikkingen. De notaris behandelt de

Een basis (beknopte) wilsbeschikking.

onderwerpen (levens) testament, erven, nalaten-

Deze wilsbeschikking bestaat uit het kiezen tussen begraven en

schap en fiscus. U kunt geheel vrijblijvend en gratis

cremeren, het kiezen van de kist, wel of geen rouwbezoek, keuzes

inschrijven. Informeer naar data en bijeenkomsten

op het gebied van opbaren, rouwkaarten, advertentie, wel of geen

bij u in de buurt.

afscheidsdienst, toespraken, muziek, bloemen, condoleance, graf,
columbarium, as verstrooien, et cetera.

Een gedetailleerde wilsbeschikking.

Hoe kunt u de
wilsbeschikking aanvragen?
De beknopte en gedetailleerde wilsbeschikkingen

Dit bevat de eerdergenoemde onderwerpen van de beknopte

zijn er in 2 versies. Een versie voor alleengaanden

wilsbeschikking, maar nu uitgewerkt tot in detail. Hoe groots of

(AG) en een versie samenwonenden/gehuwden

bescheiden zie je je eigen afscheid? Je keuzes hebben gevolgen

(SA). Het invullen van de gegevens werkt duidelijk

voor de kosten van de door jou gewenste uitvaart. Wil je vervoer

en makkelijk.

in een speciaal voertuig zoals je favoriete merk auto of limousine,
in een bus, in een koets, op een motor met zijspan, misschien

U kunt ze aanvragen op 0800-9060

wel bescheiden in een uitvaart bakfiets? Je kiest de muziek, je

of op www.bijnen.nu

favoriete bloemen. Wie zou je graag willen horen speechen op je
uitvaart? Wat wil je dat de spreker(s) over je zeggen? Misschien
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Je kunt verschillende vormen van begraven kiezen,

zoals

begraven worden in een natuurgraf of in een bovengronds graf.
Of misschien wil je bijgezet worden in een grafkelder of een eigen
familiemausoleum. Wil je een crematie, dan kun je bijvoorbeeld
ook kiezen uit een technische crematie en/of een crematie in een
energieneutraal crematorium.
Een technische crematie is een crematie zonder nabestaanden
in het crematorium. Soms wordt ze gecombineerd met thuis
afscheid nemen, in een kerk, een Bijnen-aula, een aula van een
verzorgingsinstelling of op een andere gewenste locatie. Na
het afscheid brengen we de overledene naar het crematorium.
Nabestaanden kunnen de overledene ernaartoe begeleiden.

Hoe veilig zijn mijn wensen en gegevens?
Energieneutraal cremeren kan met elektrische oveninstallaties.

Bijnen hanteert een strikt privacybeleid. Dat kun je vinden op onze

Deze installaties verkrijgen hun stroom via zonne- en windenergie.

website www.bijnen.nu (privacy statement). De gegevens worden
onder geheimhouding veilig opgeslagen en bewaard.

In de wilsbeschikking geef je ook een gedetailleerde invulling
een monument wilt bij een (urnen) graf of columbarium. In de

De wilsbeschikking als basis voor de uitvaartkostenbegroting.

gedetailleerde versie van de wilsbeschikking passeren alle opties

Let op: dit is geen verplichting! Als je de Bijnen-wilsbeschikking

voor je afscheid en de onderdelen ervan.

invult, kunnen we een begroting maken van de te verwachten

aan de catering tijdens de condoleance. Verder bepaal je of je

kosten voor je uitvaart. Dat is verstandig, want zo stel je de

Gegevens die in beide wilsbeschikkingen aan de
orde komen.

nabestaanden niet voor verrassingen. De begroting stellen

In elke vorm van de Bijnen-wilsbeschikking hebben we jouw

mogelijke verzekeringen trekken we af van de begroting. Bij een

gegevens nodig, of die van je partner of een ander familielid dat jouw

begrotingstekort kun je dit eventueel via Bijnen Assurantie nog

afscheid moet regelen. We leggen ook vast of er sprake is van een

verzekeren of je kunt storten in het Bijnen-depositofonds. Keert

donorcodicil, of een (levens)testament. Mogelijk wil je je lichaam

de verzekering meer uit dan de uitvaart kost, dan vervalt de

ter beschikking stellen van de medische wetenschap. Mogelijke

opbrengst aan de door jou benoemde nabestaanden na afloop

(uitvaart)verzekeringen zijn ook van belang, evenals bij welke

van je uitvaart. Welke nabestaanden dat zijn, bepaal je zelf. Ook

maatschappij die zijn afgesloten. Bijnen kan polissen, ongeacht de

kun je dit afhandelen via een notaris die je hebt benoemd als

maatschappij, vrijmaken voor de kosten van je uitvaart.

beheerder van je nalatenschap.
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we vast op basis van je wensen. De opbrengsten van de

0800-9060 - bijnen.nu

Bel voor directe hulp en
ondersteuning bij overlijden

0800-9060
www.bijnen.nu

Er is niet één manier om met
afscheid nemen om te gaan.
Niets doen is geen optie.
Rouwen is een actief proces.
Rien Bijnen
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Bijnen-depositofonds
Heb je geen verzekeringen afgesloten voor de kosten van je uitvaart, of dekken deze de kosten van de
begroting niet, dan kun je een storting doen in het
Bijnen-depositofonds.

Ik wil wel graag een wilsbeschikking maar nog geen
begroting van mijn uitvaart.
Dat is geen probleem. Dan zullen we later bij overlijden, of een
te verwachten overlijden, je uitvaartwensen bespreken. Dat doen
we met je nabestaanden of met jou, als je zelf hiertoe in staat en

Daarmee heb je, in overeenstemming met je wilsbeschikking, de kosten van je uitvaart betaald. De
nabestaanden hoeven zich dan geen zorgen te maken
over de kosten ervan.

wilsbekwaam bent.

Ik heb ergens anders al mijn uitvaartwensen
vastgelegd. Kan ik die overzetten naar Bijnen?
Dat kan. Bijnen neemt jouw vastgelegde wensen door en regelt alles

Bijnen legt dit met je vast in een overeenkomst waarbij je

vervolgens in overeenstemming met de afspraken die je met derden

uitvaartwensen en de specificatie van de kosten als bijlagen dienen.

hebt gemaakt.

Je storting is veilig en vindt plaats op een derdengeldrekening. Ook
verhogingen niet door. Alleen tarieven van overheden en kerkelijke

Wat als mijn nabestaanden andere keuzes maken en
de wilsbeschikking niet willen volgen?

instellingen die tussentijds stijgen, zoals leges, grafrechten,

De wilsbeschikking is géén rechtsgeldig document, maar dient

kerkdiensten, et cetera, worden doorberekend. Bijnen bewaart

als leidraad voor het regelen van je uitvaart. Heb je echter met

je wensen in een officieel document dat nabestaanden kunnen

Bijnen een overeenkomst gesloten en heb je die ondertekend,

raadplegen als het regelen van de uitvaart aan de orde is.

dan zullen we niet afwijken van jouw wensen en blijven deze in

als de kosten van je uitvaart tussentijds stijgen, berekenen we

overeenstemming met de overeengekomen begroting. Je hebt dat

Bijnen Uitvaartcertificaat voor iedereen die een
Bijnen-wilsbeschikking deponeert.

tenslotte zelf besloten en met Bijnen geregeld.

gedetailleerde wilsbeschikking is. De opbrengst van het certificaat

Hoe worden mijn gegevens vanuit de
wilsbeschikking gedeponeerd en wie moet
ik informeren?

trekken we af van de kosten van de uitvaart. Relaties van Bijnen

Het is verstandig je wensen met je toekomstige naasten te

die eerder bij ons een uitvaart hebben uitbesteed, komen ook in

communiceren. De wilsbeschikking kun je online invullen op

aanmerking voor het certificaat. Het certificaat vertegenwoordigt

www.bijnen.nu. Vervolgens kun je het document opslaan en

een vastgesteld bedrag van 175 euro, per uitvaart. Ook je

afdrukken via je eigen pc, tablet of mobiele telefoon. Je kunt de

gezinsleden komen voor het certificaat in aanmerking. Zelfs als het

wilsbeschikking bij je thuis en je partner deponeren of andere

voor hen te vroeg is om een wilsbeschikking in te vullen, komen ze

nabestaanden vertellen waar je deze gegevens bewaart. Bij Bijnen

voor het certificaat in aanmerking.

slaan we de wilsbeschikking op in een beveiligde IT-infrastructuur.

Bijnen verstrekt een uitvaartcertificaat voor elke wilsbeschikking
die bij Bijnen is gedeponeerd. Ongeacht of dit een basis- of een
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Hoe verder?
Je kunt je wilsbeschikking regelen op onze website.
Heb je een schriftelijke wilsbeschikking bij Bijnen gedeponeerd, dan

Daarvoor maak je een gebruikersnaam en wacht-

scant en bewaart Bijnen de gegevens. Wil je een kopie voor jezelf

woord aan. Doe je liever alles schriftelijk? Vraag dan je

of nabestaanden, dan sturen we je deze - na legitimatie - graag toe.

wilsbeschikking aan via de website www.bijnen.nu

Woon je in de regio van Bijnen (Noordoost-Brabant), dan brengen we

of bel 073 656 23 79.

de wilsbeschikking desgewenst langs en nemen we die met je door.
We sturen dan de formulieren naar het door jou

Kan ik mijn wensen en wilsbeschikking tussentijds
aanpassen?

opgegeven adres. Wil je de wilsbeschikking digitaal

Ook dat is mogelijk. Heb je de gegevens bij Bijnen digitaal opge-

naar iemand die je hebt gemachtigd om namens jou

slagen, dan kun je deze veranderen. Heb je dat schriftelijk gedaan,

en samen met jou de wilsbeschikking in te vullen.

dan kun je ook dit aanpassen.

Spreken we bij je thuis af, dan neemt onze mede-

ontvangen, dan e-mailen we deze naar je toe of

werker de formulieren mee.

Kan Bijnen mij helpen bij het invullen van
de wilsbeschikking?

Wil je vooraf de formulieren inzien voordat je de

Op jouw verzoek spreken we graag af bij je thuis of elders. Ook kun

formulieren invult, dan is dat geen probleem. Je kunt

je met ons afspreken in het Bijnen Uitvaart Informatieplein en vul-

de formulieren ook ophalen bij onze vestigingen

len we samen met jou de wilsbeschikking in. Dan krijg je ook een

in Vught en Boxtel. Wil je meer weten over de

gedetailleerd inzicht in de verschillende mogelijkheden en kosten.

Bijnen-dienstverlening, kijk dan op onze website of

We hebben een uniek uitvaartplein van 600 m2 ingericht om je van

vraag de Bijnen-brochure aan. Deze kun je ook van

dienst te zijn. Wil je dat een partner of toekomstige nabestaande

de website downloaden.

aanwezig is bij het bezoek aan het Bijnen Uitvaart Informatieplein,
dan is die vanzelfsprekend van harte welkom.
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Vught

Wolfskamerweg 16
5262 SJ Vught
073 656 23 79
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

Assurantiekantoor Rien Bijnen
Hypotheek-advies-centrum Bijnen
Wolfskamerweg 14
5262 SJ Vught
073 656 63 76

Boxtel

info@bijnenassurantie.nl
www.bijnenassurantie.nl

Tilburg

Zeshoevenstraat 31
5071 BM Udenhout
0411 68 47 69
Sint-Michielsgestel

info@bijnen.nu
www.bijnen.nu

Udenhout
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