
Als familiebedrijf, waarin de  
8ste generatie al werkzaam  
is, hebben wij de beleving 
rondom een uitvaart sterk  
zien veranderen. Vroeger 
was er al snel sprake van 
een standaard begrafenis 
met weinig persoonlijke  
invulling. Daarin is veel  
veranderd;   tegenwoordig   kan 
elke uitvaart aangepast  
worden aan uw wensen. 
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Uitvaartcodicil

Uitvaartwinkel:
Spoordreef 41
1315 GK Almere
Tel: (036) 540 21 13

 

Uitvaartcentrum:
Ceintuurbaan 45
1271 BG Huizen
Tel: (035) 525 30 67

Uitvaartcodicil:
Mail: info@rebel-uitvaart.nl    
Web: rebel-uitvaart.nl

Meer informatie 
Voor meer informatie over de mogelijkheden 
en onze dienstverlening, kunt u terecht op onze  
website: rebel-uitvaart.nl of telefonisch via:  
Huizen: (035) 525 30 67 / Almere: (036) 540 21 13. 

De laatste zorg in goede handen.

De laatste zorg  
in goede handen.



Voorwoord

Als u uw uitvaartwensen vooraf vastlegt, kan dat uw naasten zorgen  
uit handen nemen bij het regelen en uitvoeren van uw uitvaart. Dit  
document kunt u daarvoor gebruiken. Misschien heeft u naar aanleiding 
van dit document nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. 
Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden voor wat betreft uw 
uitvaart of helpen met het invullen van dit document. Wilt u in  
detail weten wat er mogelijk is, dan kunnen wij de uitvaart met u  
voorbespreken. In dat gesprek kunnen wij met u de uitvaart doornemen  
en hier tevens een kostenbegroting voor maken. Dit kan ook handig zijn 
wanneer u bijvoorbeeld een uitvaartverzekering wilt afsluiten.

Wanneer u kiest voor Rebel’s begrafe- 
nisonderneming, kiest u voor een 
familiebedrijf met een klein hecht 
team dat altijd voor u klaar staat. Wij 
staan voor persoonlijke en oprechte 
aandacht. Tijd, rust en ruimte vinden 
wij belangrijk. 

Uw wensen (hoe raar misschien ook) 
staan voorop. Wij maken ze mogelijk! 

Wij vinden het belangrijk dat u altijd 
begeleiding krijgt door dezelfde per-
soon, vanaf het eerste contact tot na 
de uitvaart.  Wij ontzorgen u volledig, 
maar geven u ook alle vrijheid om 
zaken zelf te regelen of te doen. Wij 
zijn zeer flexibel en passen ons aan 
uw agenda aan.

Wij zijn innovatief, denken ook buiten 
de gebaande paden en streven niet 
naar standaard.

Alles wat wij voor u regelen, doen wij 
tot in het kleinste detail met uiterste 
zorgvuldigheid. U kunt ons dag en 
nacht persoonlijk bereiken en indien 
gewenst zijn wij na de melding van 
overlijden binnen 45 minuten ter 
plaatse. 

Wij hebben inmiddels 200 jaar erva-
ring en alle expertise in eigen beheer 
(rouwauto’s, verzorging, uitvaart-
centra e.d.). Daardoor zijn wij niet 
afhankelijk van derden.  

Tevens zijn wij transparant in de 
kosten en ontvangt u altijd een ge-
specificeerde begroting.
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Speciale wensen en andere gegevens 
Persoonlijke gegevens 

Naam :

Adres :    

PC/Woonplaats :          

Telefoon :

Geboortedatum : 

Burgelijke staat : 

       Alleengaand

       Gehuwd met/partner van :

       Weduwe/weduwnaar van :

Geloofsovertuiging : 

Bij overlijden direct waarschuwen per telefoon:

Huisarts :

Rebel’s begrafenisonderneming : (035) 525 30 67 / (036) 540 21 13

Naam :

Omschrijving relatie :

  
Testament is opgemaakt:  Ja  Nee

Door notaris :

Telefoon :    

E-mail :

Indien minderjarige kinderen: 

De voogdij voor mijn minderjarige kinderen is vastgelegd bij deze notaris :

       Ja   Nee

Als executeur-testementair zal optreden:

Naam :

Adres :    

Telefoon :

De uitvoering van de uitvaart zal met de uitvaartleider 
worden besproken door: 

Naam :

Adres :    

Telefoon :

Omschrijving relatie :
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Uitvaartwensen
De opbaring
Ik wens dat mijn lichaam wordt overgebracht naar/opgebaard in: 

       Het sterfhuis/woonhuis

       Het verzorgingshuis/verpleeghuis

       Uitvaartcentrum Rebel

       Anders, nl. : 

      Bij geen opbaring, graag overbrengen naar mortuarium van  
      Uitvaartcentrum Rebel.

Verzorging
Ik wil graag dat de verzorging wordt gedaan door: 
(wanneer van toepassing zullen wij overleggen of zij dit zelf ook wensen) 

       Familie   Vrienden     Verzorging (thuiszorg of verpleeghuis)                     

       Rebel’s begrafenisonderneming

       Anders, nl. : 

Voor de opbaring heb ik de volgende wensen:  
(denk hierbij aan kleding, haar, make-up, sieraden)

Medisch

Ik draag  wel  geen pacemaker/icd

Ik heb   wel   geen donorcodicil 

Ik heb   wel  geen bezwaar tegen donatie

Ik heb   wel   geen bezwaar tegen obductie

Ik heb   wel  geen verklaring ter beschikkingstelling van de   
    medische wetenschap

Indien van toepassing - bij de volgende universiteit :    

Lijkomhulsel
Ik wil graag opgebaard worden: 

       In een kist    Op een opbaarplank  Op bed

       Anders, nl. : 

Moment van afscheid

Wilt u gelegenheid geven om afscheid te nemen: Ja       Nee 

De kist is :                         Open        Gesloten

Beschrijf wie afscheid mag nemen met open kist : 

Beschrijf waar en wanneer u dit afscheid wilt laten plaatsvinden :
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Crematie of begrafenis
Het is mijn wens dat ik word:

       Gecremeerd          Begraven         Ter beschikking gesteld aan de wetenschap

Crematie  

Ik wens dat mijn crematie plaatsvindt in crematorium :

Te :

Begrafenis

Ik wil begraven worden in een :           Algemeen graf        Eigen/familiegraf 

Ik heb het eigen/familiegraf al uitgezocht c.q. aangeschaft 

       Nee         Ja, en wel op begraafplaats :

Te :

Vak :    Nummer :

 

Uitvaartdienst/afscheidsplechtigheid
De plechtigheid dient te geschieden:  

       In besloten kring     Met belangstellenden        

        Beschrijving besloten kring :

De plechtigheid wordt geleidt door: 

       Uitvaartleider  Humanistisch uitvaartleider   Priester       

       Dominee  Eigen invulling door familie   Anders, nl. :

De uitvaartdienst wordt gehouden in:

       Aula begraafplaats/crematorium  Woonhuis        

       Kerk, nl. :

       Anders, nl. :

Muziek
Ik heb de volgende wensen betreft de muziek:

       Geen muziek         Muziek via aanwezige apparatuur 

       Live,  zo mogelijk uit te voeren door:   

       Anders, nl. :

Ik heb de voorkeur voor de volgende liederen*:

(* Deze kunt u ook aangeven op pagina 14, daar is extra schrijfruimte gereserveerd.)
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Toespraken 
Ik wens tijdens de plechtigheid: 

       Geen toespraken          Wel toespraken

Indien mogelijk zou ik graag willen dat de volgende personen iets gaan 
zeggen:          

Bloemen
Ik wens:

      Geen bloemen           Wel bloemen

Ik heb de volgende wensen ten aanzien van bloemen en kransen : 
(denk hierbij aan soort, kleur, model, formaat) 

Rouwberichten
Rouwkaart

Ik wens  wel  geen rouwkaart

Hiervoor heb ik de volgende wensen :
(denk hierbij aan soort papier, foto, kleur, model, formaat)  

Het is mijn wens de kaart te versturen:

       Als uitnodiging voor de uitvaart  Ter kennisgeving achteraf

Rouwadvertentie

Ik wens  wel  geen advertentie

Zo ja, in de volgende kranten :
(denk hierbij aan lokaal, regionaal, nationaal of internationaal)

Met betrekking tot de tekst van het overlijdensbericht heb ik de  
volgende wensen:

Einde crematieplechtigheid
Ik wens dat de kist aan het eind van de plechtigheid:

       Blijft staan    Naar de oven wordt begeleidt

       Daalt / stijgt of anderszins aan het oog onttrokken wordt

       Anders, nl. :

Einde begrafenisplechtigheid
Bij begraven wens ik dat de kist aan het eind van de plechtigheid:

       Op het graf blijft staan en later daalt (in aanwezigheid van…)

       Helemaal in het graf daalt  Daalt tot maaiveld hoogte

       Niet daalt 
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Na afloop van de plechtigheid 
Ik wens dat de aanwezige belangstellenden na afloop van de plechtigheid 
krijgen aangeboden:
(denk hierbij aan koffie, thee, fris, bier, wijn e.d. maar ook koek, broodjes, 
bitterballen of andere hapjes)      

Ik wil dit samenzijn laten plaatsvinden op de volgende locatie :    

Asbestemming
       Mijn nabestaanden mogen de asbestemming bepalen, nl. :

Mijn as moet worden verstrooid: 

In aanwezigheid van nabestaanden  Wel  Niet        

       Over zee vanuit een vliegtuig  Op zee vanaf een boot           

Door nabestaanden    Wel  Niet        

Op de volgende locatie : 

Mijn as moet worden bijgezet:

       In het columbarium op crematorium te : 

       In het familiegraf op begraafplaats te :

       In het columbarium op begraafplaats te :  

       In een algemeen of eigen urnengraf te :

      In een sieraad/urn

Aanvullende wensen
Ik heb de volgende aanvullende wensen:
(denk hierbij aan de kist, de tekst van de rouwcirculaire/dankbetuigingen,  
herinneringsprentje, gedenkteken, grafsteen)      

Ik heb deze wensen besproken met :   

Adressen van familie, vrienden en andere relaties die bericht van mijn  
overlijden dienen te krijgen, houd ik op een aparte lijst bij.

Deze adreslijst ligt :    

Indien deze op de computer staat, wachtwoord bekend bij :

 

Muziek
Ik heb de voorkeur voor de volgende liederen:
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Overige gegevens
Waar zijn de bescheiden te vinden?
(denk hierbij aan sleutels bankkluis, bank, giro en evt machtigingen,  
verzekeringspolissen, contracten en pasjes e.d.)

Degene die weet waar de bescheiden te vinden zijn is:

Naam :

Verdere gegevens die belangrijk zijn :    

Niet ingevulde wensen laat ik over aan de wensen van mijn nabestaanden.

Ondertekening

Datum : 

Plaats :

Handtekening :   

Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden hem  
makkelijk kunnen vinden en laat uw nabestaanden ook weten  

dat u een codicil heeft en waar deze ligt.


