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Verantwoording 
Dit naslagwerk beoogt in de basis een informatief overzicht te 
geven van de meest gangbare facetten rondom het regelen van 
een uitvaart. De informatie in deze publicatie is zorgvuldig 
samengesteld en verwoord. UitWaardig kan echter geen garantie 
bieden voor de volledigheid, actualiteit en juistheid. 
De samenstellers van dit naslagwerk realiseren zich dat iedere 
persoonlijke situatie anders is en zal vragen om aanvullende en/of 
meer specifieke informatie. Deze specifieke informatie zult u hierin 
niet terugvinden, of slechts in grote lijnen en in algemene zin. 
Gelieve deze publicatie te beschouwen als een goed bruikbare 
‘wegwijzer’ met basisinformatie, waaraan in het gebruik geen 
rechten kunnen worden ontleend op welke manier dan ook. 
UitWaardig staat altijd open voor aanbevelingen ten aanzien van 
de inhoud. Hierover kunt u contact opnemen met UitWaardig.  
 

 
TIP voor het uitprinten 
Wilt u dit document als een handig boekje, dubbelzijdig in A5-
formaat? Kies dan in het afdrukscherm de gewenste printer, en: 
Pagina verwerken: Boek. 
Afdrukstand: Staand. 
Pagina-instelling/formaat: A4 
Eigenschappen/dubbelzijdig afdrukken: geen 
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Dit boekwerkje geeft u ruim 75 vragen over uitvaarten. Vragen 
over praktische zaken en keuzes tijdens het voorbereiden en 
regelen van de uitvaart. Tevens krijgt u informatie over 
verzekeringen en financiën én extra tips voor nabestaanden.    
 
Praktisch 
De vragen zijn praktisch van aard. Even praktisch zijn de 
antwoorden. Het antwoord is meteen bruikbaar tijdens het 
regelen van een uitvaart. Enkele links geven meer informatie.  
 
Inspiratie  
Wij realiseren ons dat één antwoord niet het enige antwoord is. 
Er zijn opties, varianten en keuzes. De vragen en antwoorden 
helpen u op weg en zijn bedoeld om inspiratie op te doen. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie, een wensengesprek of het opstellen van 
een uitvaartplan kunt u terecht bij UitWaardig. Wij hopen van 
harte dat dit boekje een aanzet is tot waardevolle gesprekken 
over uitvaarten.  
 
Uitvaartwensen 
Bij UitWaardig kunt u het boekje Mijn UitvaartAlbum opvragen. 
Hierin kunt u uw eigen uitvaartwensen vastleggen. 
 
Met zorgzame groet, 
Stichting UitWaardig  
 

 
  

Vraag en antwoord 
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1.  Wie bel ik het eerst bij een overlijden? 
Na het overlijden neemt u contact op met de (huis)arts. 
Deze geeft aan u 2 formulieren: de overlijdensverklaring en een 
doodsoorzaakverklaring. Deze zijn nodig voor de aangifte bij de 
gemeente. 
 
2.  Wat gebeurt er bij een niet-natuurlijke dood? 
Bij twijfel aan een natuurlijke doodsoorzaak zal er een 
gemeentelijk lijkschouwer komen. Zo kan een val van een trap al 
worden gezien als een niet-natuurlijke doodsoorzaak. 
Als ook de lijkschouwer twijfelt, wordt de officier van Justitie 
gewaarschuwd. Deze geeft na onderzoek en evt. een sectie, het 
lichaam vrij.  
In dit geval zullen beide verklaringen (zie vr. 1) rechtstreeks naar 
de gemeente worden gestuurd. U kunt dan alsnog aangifte doen. 
 
Bij euthanasie geldt een bijzondere werkwijze in overleg met de 
behandelend arts. Bij suïcide en overlijden van een minderjarigen 
zal altijd een gemeentelijk lijkschouwer worden ingeschakeld. 
 
3.  Wie moet ik bellen voor het regelen van de uitvaart? 
U kunt contact opnemen met een uitvaartverzorger. Een aantal 
grote uitvaartverzekeraars heeft eigen uitvaartverzorgers. 
Echter, u bent altijd vrij in uw keuze voor een uitvaartverzorger, 
ook met een uitvaartverzekering. Het is raadzaam om daarbij 
geen overhaaste beslissing te nemen (zie ook vr. 6). 
 
UitWaardig kan u helpen bij de keuze van een bij u passende 
uitvaartverzorger. Wellicht wilt u de uitvaart zelf regelen. Wij 
hebben daarvoor een checklist en helpen u op weg. 

1. Regelen en begeleiden van de uitvaart 
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4.  Wie is de opdrachtgever voor de uitvaart? 
Het ligt het meest voor de hand dat de opdrachtgever een direct 
nabestaande van de overledene is: de partner, een kind. 
De opdrachtgever kan ook een bekende van de familie zijn.   
 
Een opdrachtgever kan ook per testament worden aangewezen, 
bijvoorbeeld als u iemand van buiten de familie wilt. Dit kan 
tevens de executeur-testamentair zijn. 
 
In ieder geval is het de opdrachtgever die de opdracht geeft tot 
het regelen van de uitvaart. 
 

5.  Wat doet een opdrachtgever? 
De opdrachtgever gaat de overeenkomst aan met de 
uitvaartverzorger en eventueel andere leveranciers. De 
opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betalen van de 
facturen en de financiële afwikkeling van de uitvaart.  
De opdrachtgever tekent de begroting en is verantwoordelijk 
voor het betalen van de factuur. 
 
NB. De betaalverplichting wil nog niet zeggen dat de 
opdrachtgever ook de financiële lasten draagt (zie hiervoor 
hoofdstuk 13). 
 
De opdrachtgever en is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt 
voor de uitvaartverzorger en leveranciers.  
Het is raadzaam om in onderling overleg af te spreken welke 
(financiële) ‘speelruimte’ de opdrachtgever heeft, zeker wanneer 
de uitvaartwensen van de overledene bepalend zijn voor de 
keuzes die men gaat maken (zie vr. 11/12). 
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6.  Moet de verzekeraar de uitvaart regelen? 
Dat hoeft niet. U bent altijd vrij een uitvaartverzorger te kiezen, 
of de uitvaart zelf te regelen. Echter bij een uitvaartverzekering 
in nature -u krijgt een basispakket diensten en producten- kan de 
keuze voor een andere uitvaartondernemer soms nadelige 
financiële gevolgen hebben. U krijgt dan een geldbedrag als 
tegenwaarde. Deze is vaak lager is dan de waarde van het 
natura-pakket. 
 
Ons advies: ga bij uw verzekeraar na wat eventuele financiële 
gevolgen zijn wanneer u een andere uitvaartverzorger kiest. 
UitWaardig kan dit ook voor u nazoeken! 
 
7.  Wat kan ik zelf doen, zonder uitvaartverzorger? 
U kunt praktisch de hele uitvaart zelf regelen en begeleiden. 
Wellicht heeft u een uitvaartverzorger nodig voor sommige 
afspraken en bestellingen; niet iedere leverancier werkt 
rechtstreeks met particulieren. 
 
Wij kunnen u met een checklist op weg helpen. Tevens kunt u via 
UitWaardig bestellingen doen bij leveranciers. Bijvoorbeeld 
wanneer u een uitvaartkist of rouwauto wilt regelen. 
 
8.  Wat kunnen de naobers voor mij betekenen? 
In het naoberschap –wat vergelijkbaar is met een buurtschap- 
ondersteunen de naaste buren, de naobers, met praktische zaken 
tijdens de uitvaart. Veelal heeft iedere naober een eigen plicht: 
de naoberplicht. Te denken valt aan het vervoer van de familie, 
uitdragen van de overledene uit huis, ontvangst van de gasten 
tijdens de condoleance en helpen bij de koffietafel. 
 
Het is goed om, namens de buurt, de ‘eerste naober’ te 
gebruiken als aanspreekpunt voor de opdrachtgever of de 
uitvaartverzorger. 
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9.  Kunnen wij zelf een akte van overlijden ophalen? 
Dat kan zeker. U doet aangifte bij de gemeente. U neemt dan de  
documenten mee die u van de arts heeft gekregen (zie vraag 1). 
Bij het gemeentehuis legitimeert u zich, betaalt u de leges en 
krijgt u een uittreksel mee uit de overlijdensakte. Tevens krijgt u 
het verlof tot lijkbezorging. Dit is voor het crematorium of de 
begraafplaats. 
 
Tip: maak meteen enkele kopieën voor instanties die om de akte 
vragen, bijvoorbeeld banken, verzekeraars en telecombedrijven. 
Geef niet uw origineel, anders zult u een nieuwe moeten 
aanvragen bij de gemeente, met kosten. 
 
10.  Welke instanties informeer ik over het overlijden? 
Zodra u bij de gemeente aangifte doet, geeft zij dit door aan 
(semi-)overheidsinstanties, o.a. de SVB en het waterschap. 
Ook worden direct grote pensioenfondsen en zorgverzekeraars 
gewaarschuwd. 
 
U informeert zelf uw bank, verzekeraar. En u regelt uw 
abonnementen, periodieke afschrijvingen etc.  
Ons advies is wel om alle mutaties na enige tijd te checken.  
 
UitWaardig heeft hiervoor een aandachtspuntenlijst en kan u op 
weg helpen. 
  
11.  Worden mijn uitvaartwensen altijd gerespecteerd? 
Een testament bij een notaris geeft de meeste zekerheid en is 
rechtsgeldig. Ook als u het niet officieel vastlegt bij een notaris is 
een volledig handgeschreven codicil of wilsbeschikking 
rechtsgeldig. Een testament wordt vastgelegd in een register. 
Daarmee is het altijd terugvindbaar, in tegenstelling tot een 
codicil dat vaak thuis wordt bewaard.  
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Wanneer de nabestaanden stellig beweren dat er geen codicil is 
gevonden, dan is er geen officieel houvast en staat elke keuze 
rondom de uitvaart vrij. Laat daarom altijd een kopie achter bij 
iemand anders. 
 
Voor het Centraal testamentregister (CTR) gaat u naar: 
https://www.notaris.nl/bij-overlijden/centraal-
testamentenregister 
 
12.  Welke wensen kan ik vastleggen voor mijn uitvaart? 
In feite alles: van opbaring, rouwkaart, kist en vervoer tot 
uitvaartplechtigheid en muziek. Men kan een voorbedrukt boekje 
voor uitvaartwensen als leidraad gebruiken voor een codicil of 
wilsbeschikking. De meeste uitvaartondernemingen hebben een 
eigen versie. Echter slechts rechtsgeldig is een volledig 
handgeschreven versie.  
 
UitWaardig biedt u een handzaam boekje voor uitvaartwensen 
‘Mijn UitvaartAlbum’. U kunt dit downloaden via de website. 
 

 
Mijn aantekeningen 
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1.  Wat is goedkoper: cremeren of begraven? 
Begraven is over het algemeen iets duurder. Het verschilt wel 
sterk per gemeente.  
-  Bij een begrafenis betaalt u de begraafkosten. Daarnaast heeft 

u periodiek terugkerende kosten voor de huur van het graf bij 
een eigen graf (zie ook vr. 3). 

-  Bij de crematie betaalt u eenmalig het cremeren, dat is 
inclusief de huur van de aula. Daarnaast zijn er aanvullende 
kosten voor de asbestemming.  

 
Van begraafplaatsen en crematoria kunnen wij voor u de kosten 
inzichtelijk maken.  
 
2.  Wat kost een crematie of begrafenis? 
Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. De totale kosten 
zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke invulling rondom de 
uitvaart, en of men wil cremeren of begraven. Op basis van 
ervaring kost een uitvaart gemiddeld tussen € 5.500 en € 7.500. 
 
Wij kunnen u op basis van uw wensen een kostenindicatie geven.  
 
3.  Wanneer heb ik een ‘eigen graf’? 
Een eigen, ook wel particulier graf, is een gehuurd graf waarvan 
iemand rechthebbende is. In een eigen of particulier graf is 
plaats voor meerdere personen van één familie. Meestal 2 tot 4 
personen. Men begraaft boven of naast elkaar (dubbelgraf).  
De rechthebbende huurt het graf voor een vaste periode 
(=grafrecht). Na afloop van de huurperiode kan men veelal de 
rechten op het graf verlengen. 
 
De rechthebbende is financieel verantwoordelijk voor de huur van 
het graf. 

 

2. Cremeren en begraven 
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4.  Als ik niet kies voor een eigen graf?  
Daarvoor kent de gemeente een algemeen graf. Hierin worden 
twee of drie willekeurige personen begraven voor een 
vastgestelde tijd, meestal 10 jaar. Na afloop van deze periode 
heeft de gemeente het recht om het graf te ruimen. De resten 
komen in een verzamelgraf of knekelgraf op de begraafplaats. 
 
5.  Wie bepaalt er wie in het graf komt te liggen? 
Bij een eigen graf bepaalt de rechthebbende op het graf wie er in 
het graf komt, dan wel wie bijbegraven wordt (zie vr. 7).  
Bij een algemeen graf bepaalt de gemeente. 
 
6  Wat is ‘wettelijke grafrust’? 
De wettelijke termijn waarop een graf niet geruimd mag worden. 
Overigens geldt de grafrust specifiek voor het verplaatsen van de 
begravene. De grafrust is in de regel 10 jaar. 
 

7.  Wat zijn de regels voor bijbegraving?   
Bijbegraving is het plaatsen van een overledene in een graf 
waarin al iemand is begraven. 
Allereerst moet de rechthebbende op het bestaande graf 
zijn/haar toestemming geven. Tevens moet het graf bestemd zijn 
voor meerdere personen en er moet ruimte (te maken) zijn. 
 
8.  Bijbegraving en grafrust 
Belangrijk is dat de grafrust voor de overledene moet worden 
gegarandeerd. Dit kan betekenen dat de lopende grafhuur 
wanneer deze binnen 10 jaar afloopt verlengd of aangevuld moet 
worden totdat er weer minimaal 10 jaar grafrust ontstaat.     
Dan geldt ook dat de reeds begravene niet verplaatst mag 
worden binnen 10 jaar na begraving, dus als diens grafrust nog 
loopt. Overigens is daar meestal rekening mee gehouden en ligt 
deze al op ‘2-diep’. 
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9.  Kan ik een graf reserveren? 
Dat is afhankelijk van het begraafplaatsreglement, en komt niet 
zo vaak voor.   
Anders, het is op sommige begraafplaatsen mogelijk dat 
nabestaanden een grafplek kunnen uitzoeken op het moment dat 
de begrafenis wordt vastgelegd en er vrije plekken beschikbaar 
(gekomen) zijn. Zo niet dan wordt er ‘op rij’ begraven.  

 

10.  Wanneer mag ik herbegraven? 
Opgraven en herbegraven mag pas 10 jaar na de begrafenis. De 
wettelijke grafrust moet worden gegarandeerd (zie vr. 6).  
 
11.  Hoe regel ik de herbegraving van een overledene 
Voor op- en herbegraven heeft u een vergunning van de 
gemeente nodig. Nadat u de overledene hebt laten opgraven, 
wordt deze zo spoedig mogelijk herbegraven. Let wel, er geldt 
een dubbel tarief, nl. voor het opgraven en herbegraven.  

Het is ook mogelijk om de overledene na opgraving te cremeren. 
 
12. Mag je met je huisdier worden begraven? 
Ja, dat mag, het is niet bij wet verboden. Anders is dat met 
cremeren (zie volgende vraag). 

 
13. Mag een huisdier mee in de crematieoven. 
Een huisdier mag niet tegelijk met de overledene worden 
gecremeerd. Hierdoor ontstaat vermenging van as. En mocht 
binnen 1 maand nog nader onderzoek nodig zijn omtrent de 
doosoorzaak, dan is de as niet zuiver alleen van de overledene.  
Na die maand mag de as overigens wel samengevoegd worden 
om te verstrooien of mee naar huis te nemen. 
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14.  Hoe wordt de as bewaard? 
Het crematorium bergt de as in een asbus. Hiermee wordt een 
‘kale’ bus van metaal, karton of kunststof bedoeld. Dit asbus is 
iets anders dan de ‘sierlijke’ definitieve urn, die vaak om de 
asbus heen komt. 
 
In beide gevallen staan op de deksel de persoonsgegevens en het 
crematienummer. In de asbus bevindt zich ook het vuurvaste 
steentje met het crematienummer. Dit steentje ging bij de 
crematie mee in de oven. 
 
15.  Hoe krijg ik de as mee? 
De as krijgt men mee in een asbus of verstrooikoker.  
Wil men de as niet verstrooien of overbrengen in een sierurn, 
dan volstaat de dichte asbus. Deze kan men direct in een 
(urnen)graf bijzetten. 
 
De verstrooikoker heeft een gemakkelijk afneembare deksel 
waardoor de as kan worden verstrooid. Men kan ook de as 
overdragen in een urn, sieraad oid. 
 
16.  Waarom 1 maand wachten voordat ik de as meekrijg? 
Het crematorium bewaart de as eerst een maand in een zgn. 
stiltenis. Bij veel crematoria kunt u de as in die periode 
bezoeken. Na die maand mag u de as meenemen, bijzetten of 
verstrooien.  
 
Die maand is vooral gekozen om de nabestaande de tijd te 
gunnen om na te denken over de asbestemming.  



 

 

© Stichting UitWaardig juni 2019  14 

 

17.  Is er ook een soort grafrust voor urnen?  
Zoals hiervoor geschreven bewaart het crematorium de as eerst 
1 maand. Daarnaast is er een wettelijke bewaartermijn waaraan 
het crematorium of de begraafplaats zich moet houden. Deze is 
10 jaar vanaf de datum van crematie. 
 
Als de urn zich in een urnengraf bevindt, mag de beheerder de 
urn niet ruimen of de as niet verstrooien binnen 10 jaar na de 
crematie. De rechthebbende op het graf mag de urn wel 
opvragen. Deze kan dan eventueel de as verstrooien, aldus 
eerder dan 10 jaar na de crematie. 
 

18.  Mag de as van 2 overledene worden gemengd? 
Ja dat mag. Eerst zal de asbus 1 maand in de stiltenis van het 
crematorium staan. Daarna kan de opdrachtgever de as laten 
mengen met as uit een andere eerder gevulde asbus/urn. Dit 
wordt gezien als verstrooiing. De urn gaat daarna mee naar huis 
of wordt daadwerkelijk verstrooid. 
 
De gemengde as mag niet worden begraven of bijgezet in een 
urnenmuur of graf –er is immers geen sprake van verstrooiing. 
En daarbij moet de beheerder van begraafplaats of crematorium 
de as altijd kunnen traceren en herleiden tot 1 individuele 
overledene; zo komt de overledene ook in het plaatselijke 
register te staan.  
 
19.  Wie is de eigenaar van de as?  
Zolang de as in het crematorium blijft, is de opdrachtgever de 
eigenaar van de as. Het crematorium is de houder. Nadat de as is 
opgehaald, is de rechthebbende van de ruimte waar de asurn 
zich bevindt, de eigenaar. Bijvoorbeeld de rechthebbende op het 
urnengraf, of het huis waar de urn staat. 
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1.  Wat is een natuurbegraafplaats? 
Dat is een afgebakend terrein voor begravingen waar geen 
onderhoud wordt gepleegd en de natuur haar gang gaat. De 
graven worden in de loop der jaren opgenomen in de natuur. 
Deze graven zijn in principe eeuwigdurend. 
 
2.  Hoe gaat dat, natuurbegraven? 
De overledene wordt begraven met een kist of in een lijkwade. 
Ook een urn van afbreekbaar materiaal kan worden begraven. Er 
is geen grafmonument. Wel kan er een markering zijn met een 
houten boomschijf of ander afbreekbaar materiaal. Deze 
markering wordt geacht na ongeveer een à twee jaar te zijn 
vergaan. 
 
Het graf wordt notarieel vastgelegd met coördinaten. 
 
3.  Wat zijn de kosten voor begraven in de natuur? 
Bij natuurbegraven heb je niet te maken met kosten voor 
onderhoud, grafhuur en een grafmonument. Hierdoor is 
natuurbegraven op termijn goedkoper dan traditioneel begraven. 
Reken op eenmalig zo’n € 3.500 à € 4.500.  
 
4.  Waar liggen natuurbegraafplaatsen? 
Het terrein kan onderdeel zijn van een begraafplaats, zoals 
de Sprakelberg in Borculo. Het kan ook een natuurterrein zijn 
wat voor begraven is bestemd, zoals de Slangenburg in 
Doetinchem.  
 
Voor uitgebreide informatie ziet u: www.begravenindenatuur.com 

 

3.  Natuurbegraven 
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1.  Mag ik helpen bij de laatste verzorging en opbaring? 
Wanneer u wenst kan dat zeker. U kunt zelf de kleding aandoen 
en eventueel sieraden omdoen. Zeer persoonlijk is ook het 
gebruik van make-up. 
Wanneer u niet aanwezig wilt zijn, kunt u kleding en een foto 
meegeven zodat de verzorgers een idee hebben. 
 
2.  Wat kan ik doen als het lichaam er niet mooi uitziet? 
U kunt met de verzorgers afspreken wat u nog toonbaar vindt. 
Met make-up kunt u de aanblik wat ‘verzachten’. Bepalend voor  
de keuze die gemaakt wordt is ondermeer het feit of er nog een 
condoleance met een open kist is, waardoor mensen de 
overledene zien.  
U kunt ook besluiten tot lichte balseming (thanatopraxie). 
Hiermee wordt de achteruitgang van de conditie van het lichaam 
tijdelijk afgeremd. 
 
Nadere informatie over thanatopraxie: http://nit-online.nl/ 
 
3.  Kan ik kiezen voor thuis opbaren? 
Ja, in de meeste gevallen is dat mogelijk. Dat kan op een bed. 
Onder het bed staat dan een bedkoeling. Een thuisopbaring met 
kist en een kistkoeling is ook mogelijk.  
De kamer dient zo koel mogelijk te zijn. Dat zal in de winter 
makkelijker te realiseren dan in de zomer. Gebruik evt. een 
airco. 
Rondom de overledene kunt u een kamerscherm zetten om de 
direct aanblik bij binnenkomst weg te nemen.  
 
UitWaardig heeft informatie voor u over diverse mogelijkheden. 

 

4.  Verzorging en opbaring 
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Wat is de wens van de overledene? 
Het is goed om als nabestaanden tevoren na te gaan wat de 
laatste wil is van de overledene zijn. Wellicht staat dit in een 
wensenformulier of codicil. Meestal zijn de officiële 
documenten al voorhanden.  
Het afstaan van weefsel, organen of het ter beschikking 
stellen van de wetenschap zal direct na het overlijden 
plaatsvinden. Dienovereenkomstig handelen zal in de uren na 
het overlijden plaatsvinden in overleg met de (huis)arts en de 
ontvangende instelling.  
  

 

1.  Mijn lichaam voor de wetenschap, hoe moet dat? 
U kunt dat vastleggen in een handgeschreven wilsbeschikking bij 
de afdeling Anatomie van een universiteit. Informeert u wel de  
huisarts en uw nabestaanden. Overigens is de vastlegging geen 
garantie dat uw lichaam ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Er zijn 
periodes dat er –oneerbiedig gezegd- genoeg aanbod is.   
 
2.  Is er nog een uitvaart na ter beschikking stelling? 
Het lichaam blijft na donatie meteen in het wetenschappelijk 
instituut. Fysiek afscheid nemen zal dan ook direct na het 
overlijden plaatsvinden. Een herdenkingsplechtigheid en 
condoleance kan altijd nog naderhand.   
 
3. Is er nog een uitvaart na orgaandonatie? 
Nadat organen en/of weefsel zijn afgestaan wordt het lichaam 
weer gesloten en zo toonbaar mogelijk gemaakt. Dan kan er 
desgewenst nog een opbaring zijn. Een uitvaartplechtigheid en 
begrafenis of crematie kan plaatsvinden zoals verder gewenst. 

 
 
 
 

5.  Donatie en ter beschikking stellen 
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Ter beschikking stellen van de wetenschap 
Voor meer informatie en een wilsbeschikking, gaat u naar: 
www.lichaamsdonatie.info. 
 
Orgaan- en weefseldonatie 
Voor meer informatie gaat u naar: 
https://www.transplantatiestichting.nl/ 
https://www.donorregister.nl/ 
 

 
Mijn aantekeningen 
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Veel mogelijkheden 
Er is veel mogelijk: massief hout, een kist met fineerlaag of 
folie, eenvoudig of gelakt, welke kleur of dessin u maar wilt. 
Ook een kist van steigerplanken, schaaldelen en een ecokist 
van gerecycled materiaal kan.  
Er zijn alternatieven voor de traditionele kist, zoals riet of een 
baarplank met wikkeldoek (lijkwade). Misschien wilt u een kist 
die aan de buitenkant versierd is door de (klein)kinderen. 
Op internet zijn heel veel varianten te vinden.  
Wanneer u dat wenst kunnen wij u afbeeldingen laten zien 
van kisten en planken met diverse vormen, kleuren en 
materialen.   
  
 
1.  Kan ik zelf een uitvaartkist uitzoeken? 
Vooropgesteld, dat kan altijd. U bent vrij om zelf een kist te 
zoeken, ook al toont de uitvaartverzorger een boek met een 
vaste collectie en zegt hij dat u hieruit een keuze kunt maken.  
  
Nb. Als particulier kunt u niet bij alle leveranciers inkopen. Wij 
kunnen dat voor u doen en wij berekenen geen marge op de kist. 
 
2.  Zijn er alternatieven voor de kist 
Die zijn er. Een overledene kan bijvoorbeeld op een opbaarplank 
liggen in plaats van in een kist. De overledene komt dan in een 
wade (wikkeldoek). U kunt de kist ook zelf maken. 
 
UitWaardig heeft een omvangrijk overzicht van kisten te laten 
zien. We hebben ook een bouwtekening voor een ‘doe-het-zelf’-
kist. U bent welkom op onze Inloopochtenden 
voor meer informatie: http://www.uitwaardig.nl 

6.  Uitvaartkist, baarplank en wikkeldoek 
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3.  Iets persoonlijks aanbrengen op de kist, mag dat? 
Het staat u vrij om op de kist een afbeelding aan te brengen, of 
foto’s en tekeningen te plakken. Misschien kunnen 
(klein)kinderen iets schilderen op de kist. Dit kan prima op 
onbewerkt hout, zoals populier of vuren.  
 
4.  Mag ik voorwerpen meegeven in de kist? 
Dat mag met enige beperking. Toegestaan zijn foto’s, 
tekeningen, voorwerpen van stof. Niet wenselijk zijn glas, metaal 
en kunststof, want deze materialen zijn niet afbreekbaar. 
Voorwerpen met batterijen mogen niet. Deze zijn zelfs gevaarlijk 
in de oven van het crematorium. Zo zal een pacemaker altijd 
worden verwijderd.  
 
5.  Wat gebeurt er met de kunstheup of edelmetaal? 
Een kunstheup is van een metaal dat bij de hitte van de oven 
niet smelt. Deze wordt elders omgesmolten.  
Na afloop worden edelmetalen uit de as gezuiverd en door alle 
crematoria verzameld. De opbrengst van alle crematoria gaat 
jaarlijks naar een fonds wat goede doelen steunt. 
 
Voor meer informatie over de goede doelen: https://www.lvc-
online.nl/dr-c-j-vaillantfonds 

 
Mijn aantekeningen 

 

 

 

 

 

 



 

 

© Stichting UitWaardig juni 2019  21 

 

 
 
 

 

1.  In welke volgorde staan de namen op de rouwkaart? 
Daar bent u vrij in. Gangbaar is eerst partner, daarna kind 1 met 
gezin, kind 2 enz. Het oudste kind staat eerst. De namen van 
(klein) kinderen kunnen cursief staan of inspringen. Desgewenst 
staan de plaatsnamen voor de persoonsnamen. Men kan voor- en 
achternamen gebruiken of alleen voornamen. 
Steeds vaker ziet men ook dierenpootjes met de naam van een 
(huis)dier.   
 
Bij samengestelde en gescheiden gezinnen kan de vermelding en 
volgorde van namen gevoelig liggen en best moeilijk zijn. 
Zorgvuldigheid is altijd geboden.  
 
Wanneer u wilt hebben wij voorbeelden van kaarten en teksten 
voor u. Deze kunt u zelf aanpassen. 
 
2.  Hoe kan ik een rouwkaart persoonlijk maken? 
Dat kan door een zelf gekozen afbeelding, bv een (jeugd)foto,  
(huis)dier, een schilderij of iets wat zelf gemaakt is. De keuze 
van een gedicht of favoriete spreuk is net zo persoonlijk. 
Bloemen of voorwerpen die iets zeggen over de overledene zijn 
ook geliefd. Er kunnen ook (religieuze) symbolen op de kaart 
worden gezet. Een kruis zal men nog vaak tegenkomen.  
 

7.  Kennisgeving overlijden, rouwdrukwerk 
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3.  Moet de rouwadvertentie gelijk zijn aan de rouwkaart? 
Dat mag, hoeft niet. Het kan zijn dat u met de algemene 
advertentie mensen uitnodigt voor alleen de condoleance; de 
rouwkaart gebruikt u om een beperkte groep uit te nodigen voor 
condoleance én de plechtigheid. In dat geval zullen de teksten 
verschillen. Meestal zet u dan in de advertentie dat ‘de uitvaart in 
besloten kring plaatsvindt’. 
 
4.  Wanneer verstuur ik een dankbetuiging? 
Een dankbetuiging stuurt u meestal 4 tot 6 weken na de uitvaart. 
U kunt een kaart sturen en/of een dankadvertentie plaatsen in de 
krant. 

 
 

 
Mijn aantekeningen 
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Meer dan alleen een rouwauto 
Net als bij de uitvaartkist is ook in de keuze van de rouwauto 
veel mogelijk. Er is de traditionele rouwauto: grijs of zwart. Er 
zijn ook rouwauto’s in wit, rood of met opdruk. Vervoer van de 
overledene mag ook in de eigen (bestel)auto. Daarnaast valt 
te denken aan een koets, rouwbus, fiets met aanhanger, boot, 
platte wagen, truck of tractor. En er zijn speciale 
kinderrouwauto’s.  

 
1.  Kan ik een bestelbus als rouwvervoer gebruiken. 
Dat mag zeker. Zorgt u wel voor de nodige maatregelen t.a.v de 
borging van de kist of baarplank. In alle gevallen mag de 
overledene niet zichtbaar zijn. Als u rouwvlaggen heeft, is dat 
mooi. Het is niet verplicht en de vlaggen geven u geen bijzondere 
privileges in het verkeer. 
 
2.  Mag de uitvaartkist zelf gedragen worden? 
Het is zeker een mooi gebaar om de uitvaartkist te laten dragen 
door familie of vrienden. Het dragen gebeurt meestal 
‘onderhands’ door 6 dragers. Dragen op de schouders mag, 
echter gebeurt vaak alleen door professionele dragers. 
 
3.  Wat als wij onvoldoende (geen) eigen dragers hebben? 
U kunt altijd kiezen voor professionele dragers via de 
uitvaartondernemer. Als alternatief kunt u ook de uitvaartkist 
begeleiden terwijl deze op een rijdende baar of loopkoets staat. 
Dit kunt u met 2 of 4 mensen doen.  
 
4.   Heb ik volgauto’s nodig? 
Steeds vaker ziet men dat naaste familie met eigen vervoer 
achter de rouwauto aanrijdt. Eventueel kan een familielid, 
bijvoorbeeld de partner, meerijden met de rouwauto om zo dicht 
bij de dierbare te blijven op zijn/haar laatste reis.  

8.  Rouwvervoer en dragers 
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Vóór of na de plechtigheid 
Het is mogelijk om voorafgaand aan de dag van de uitvaart 
de familie te condoleren, vaak op een condoleanceavond.  
Dat kan met of zonder afscheid nemen van de overledene. 
Op de uitvaartdag is er ook gelegenheid tot condoleren. Dat is 
dan als een informeel samenzijn na de plechtigheid.  
De condoleance wordt vaak ervaren als een ontspannen 
ontmoetingsmoment voor mensen die elkaar lang niet hebben 
gezien. Het is een moment om samen herinneringen te delen. 

 
 
1.  Kan de uitvaartkist open zijn tijdens de condoleance? 
Dat kan zeker. Het is aan de nabestaanden of zij willen dat 
genodigden de overledene in de huidige conditie zien. Het is 
immers de aanblik van de overledene wat men meegeeft, deze 
blijft anderen in herinnering.  

 

2.  Wat is de volgorde voor de familie in de familierij? 
U bent daar vrij in. Makkelijk is om grotendeels de volgorde van de 
rouwkaart aan te houden. Wanneer er ouders van de overledene 
zijn dan kunnen deze naast de partner van de overledene staan, of 
vooraan als er geen partner is.   
 
3.  Ben ik verplicht een condoleance avond te houden? 
Nee zeker niet. Echter wanneer men veel mensen verwacht, en/of 
men wil de uitvaartplechtigheid in kleinere kring dan is een aparte 
openbare condoleanceavond aan te bevelen (zie ook vraag 7.3). 

9.  Condoleren 
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4.  Mag de condoleance na de crematie elders plaatsvinden? 
Dat mag zeker. Houdt u er wel rekening mee dat men bij een 
crematorium voor een crematie overdag, een vast bedrag betaalt  
voor de crematie, de plechtigheid, incl. het samenzijn/condoleren 
achteraf. Als men van het laatste geen gebruik maakt geeft dat 
extra kosten op een andere locatie. 
 
5.  Moet ik altijd een condoleanceboek gebruiken? 
Een condoleanceboek of -register ligt vaak bij de entree van de 
aula of ontvangsthal. Een losbladig standaardboek kan altijd door 
de uitvaartverzorger worden geleverd.  
Maar denk ook eens aan een eigen boek, een persoonlijk doosje 
met losse kaartjes, vierkant of een andere vorm. Of laat iedereen 
een bloem geven met een condoleancekaartje. En wat te denken 
van beschreven steentjes, of een condoleanceboom met daarin 
kaartjes als bloemblaadjes.  
 

 
Mijn aantekeningen 
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Zo persoonlijk mogelijk 
Geeft u de voorkeur aan een plechtigheid in een kerkgebouw. 
Misschien wilt u een avondwake. De (kerkelijke) plechtigheid 
kan ook in de aula van een uitvaartonderneming, crematorium 
of elders.  
Voorafgaand aan de plechtigheid kunt u mensen nog langs de 
kist laten lopen. Men kan ook afscheid nemen als een laatste 
groet, waarbij men na afloop van de plechtigheid langs de 
overledene loopt. 

 
 
1.  Een uitvaart ‘in besloten kring’, wie komen er dan? 
Dat bepaalt u zelf. ‘Besloten kring’ geeft aan dat u een 
geselecteerde groep mensen uitnodigt voor de plechtigheid. Dit 
zegt niets over het aantal mensen. Meestal zijn het familie, 
aangevuld met goede vrienden en buren. Let er wel op hoe u dat 
aankondigt in rouwadvertentie en/of –kaart.  
 
2.  Welke rituelen kan ik gebruiken in de plechtigheid? 
Ieder gebaar is denkbaar, zeker als het typerend is voor de 
overledene en bijdraagt aan de herinnering. Kleuren, muziek en 
voorwerpen kunnen belangrijk zijn. Het aansteken van kaarsen -
door kinderen- komt vaak voor. 
 
Rituelen hoeven niet plaats te vinden tijdens de plechtigheid. 
Iedere ochtend een kaars aansteken, een gedicht voorlezen bij 
de overledene of verse bloemen in de opbaarruimte kan ook een 
ritueel zijn. En wat te denken van het beschilderen van de 
uitvaartkist in de dagen voor de uitvaart. 
 
 
 
 

10.  Uitvaartplechtigheid 
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3.  Wie kan helpen bij het vormgeven van de plechtigheid? 
Een uitvaartspreker, ritueelbegeleider of religieus voorganger kan 
de vele mogelijkheden met u bespreken. Hij/zij kan ook met u 
spreken over rituelen, keuze van beelden en muziek.  
Deze persoon kan de plechtigheid voorbereiden met u en 
desgewenst leiden en spreken. 
 
UitWaardig kan u helpen met het zoeken van een spreker, ook 
wanneer u iemand zoekt die in de streektaal spreekt, of spreekt 
vanuit een christelijke achtergrond, of speciale traditie. 
 
4.  Ik mag toch mijn eigen muziek én foto’s gebruiken?   
Natuurlijk mag dat. Veelal is er op de locatie een installatie voor 
beeld en geluid aanwezig. De meeste crematoria hebben een 
digitale muziekcatalogus met ruime keuze. U kunt ook eigen 
muziek digitaal aanleveren, of gebruik maken van livemuziek. 
  
UitWaardig is goed thuis in muziekgenres. Wij kunnen veel 
muziek uit eigen verzameling aanleveren of omzetten in het 
juiste digitale formaat. We kunnen ook cassettebandjes en VHS-
video’s digitaliseren en omzetten naar MP3/4 op CD/DVD of USB. 

 

Mijn aantekeningen 
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1  Hoe stel ik een persoonlijk bloemstuk samen? 
De bloemist kan u adviseren over soorten, kleurgebruik en 
beschikbaarheid van bloemen. Bloemen en kleuren hebben ook 
een symboliek. En de overledene zal wellicht voorkeur voor 
bepaalde bloemen hebben. 
 
U heeft verschillende keuzes in bloemstukken: een boeket, een 
krans, biedermeier, hartvorm. Een mooi gebaar is de aanwezigen 
een losse bloem bij de overledene te laten leggen.   
 
In onze uitgebreide documentatie hebben wij voor u een 
overzicht van bloemisten, gespecialiseerd in rouwboeketten. 
Tevens hebben wij kennis van symboliek achter bloemen en 
kleuren. 
 
2   Wat gebeurt met de bloemen in een crematorium? 
Deze kunnen –mits beperkt- mee met de overledene op de kist. 
In crematoria is er ook vaak een bloemenmonument. U mag ook 
bloemen mee naar huis nemen of op een graf leggen.  

 

3   Wat gebeurt met de bloemen op een graf? 
U kunt losse bloemen op de kist leggen. Deze gaan dan mee met 
de (dalende) kist. Overige bloemen liggen op of naast het graf. 
Wanneer het graf is toegedekt kunnen aanwezige bloemen 
worden gelegd op de grafterp, dat is de tijdelijke verhoging op 
het graf. Heeft u strooibloemen dan blijven deze uitgestrooid 
liggen. Uw wensen kunt u doornemen met de 
begraafplaatsbeheerder.  
 

11.  Bloemen 
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Over asbestemming en monumenten 
Een maand lang wordt de as bewaard in het crematorium, 
daarna mag men een bestemming aan de as geven. De as kan 
thuis worden bewaard of worden bijgezet in een graf of muur. 
De as kan ook worden verstrooid op het land of op water. 
Bewaren kan ook, bv. in een sierurn, een sieraad. Ook 
combinaties zijn denkbaar. De mogelijkheden lijken wel 
onuitputtelijk en inspireren tot mooie keuzes. 
Ook wat betreft grafmonumenten is tegenwoordig zeer veel 
mogelijk. In een gesprek nemen we dat graag met u door.  
 
 
1.  Mag de as overal worden uitstrooid? 
Ja, en eenvoudig gesteld: mits de eigenaar van de grond 
toestemming geeft. Soms zal men ervoor moeten betalen, 
bijvoorbeeld op het strooiveld van een crematorium of 
begraafplaats. Verstrooien kan op land –er zijn speciale 
verstrooiplekken op begraafplaatsen- op het water en in de lucht. 
  
2.  Waarin kan de as in worden bewaard? 
Uiteindelijk bepaalt u dat zelf. Vaak wordt een sierurn gebruikt. 
Deze is gemaakt van steen, hout of welk materiaal dan ook en 
heeft zeer uiteenlopende vormen. As kan ook in een waterurn 
worden bewaard; door regen wordt steeds een beetje as 
opgenomen door de grond.   
Dan zijn er nog mogelijkheden zoals sieraden, glasobjecten, 
tatoeage, potloden, zelfs vuurpijlen (Andre Hazes!) 
 
3  Wat moet ik mij voorstellen bij een assieraad? 
Dan hebben we het over hangers, oorbellen, ringen, kettingen 
etc., kortom persoonlijk te dragen sieraden. As mag ook verdeeld 
worden over meerdere sieraden en de rest in een urn.   
 
 

12.  Asbestemming en grafmonument 
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4.  Kan een urn in of op een bestaand graf?  
Ja, de urn kan zeker worden bijgeplaatst of bijgezet. Bijplaatsen 
kan bovenop een graf, liefst nagelvast. Bijzetten in een bestaand 
graf kan ook. Er wordt dan een gat gegraven onder de begroeiing 
of grafsteen. Elke begraafplaats heeft eigen mogelijkheden en 
voorschriften. 
 
UitWaardig kan voor u de voorschriften, mogelijkheden en kosten 
van een specifieke begraafplaats uitzoeken. 
 
5.  Waar kan de urn worden bijgezet, behalve in een graf? 
De urn kan worden gezet op een dierbare plek in huis.  
Tevens is bijzetting in een urnenmuur (columbarium) of in een 
urnengraf in de urnentuin van een begraafplaats of crematorium 
mogelijk. Daar kunt u ook een urnenmonument plaatsen.  
 

6.  Is een grafmonument verplicht? 
Het is geen verplichting om een grafmonument, dwz een 
grafsteen of –plaat te plaatsen. Soms volstaat voor u een 
grafbedekking van alleen gras of kiezels  
 
7.  Wie is de eigenaar van het grafmonument? 
De koper van het grafmonument is de eigenaar. De koper kan de 
rechthebbende op het graf zijn, maar hoeft niet.  
Het grafmonument gaat bij het overlijden van de eigenaar niet 
automatisch over op de nieuwe rechthebbende, dat is nl. 
afhankelijk van hoe de erfenis –en dus ook het eigendom op het 
monument- is geregeld. 
Na afloop van de huurperiode van het graf –en er is geen 
verlenging- wordt de begraafplaats de eigenaar van het graf en 
grafmonument.  
 
UitWaardig heeft veel boeken en sites met voorbeelden ter 
inspiratie, zowel van urnen, assieraden als grafmonumenten. 
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TIP 
Het is goed om vooraf bij de uitvaartverzekeraar na te vragen 
of men vast zit aan hun uitvaartverzorger, of dat men vrij is 
om te kiezen voor een eigen uitvaartverzorger.  
En informeer ook naar de financiële consequenties wanneer 
men een eigen uitvaartverzorger kiest. Een natura-
verzekering keert in zo’n situatie een –meestal lagere- 
‘tegenwaarde’ uit. 
 
 
1.  Hoe wordt de uitvaart bekostigd? 
In eerste instantie wordt de uitvaart financieel gedragen door de 
nabestaanden. Dat zijn dan de erfgenamen vanuit de 
nalatenschap of erfenis. Er kunnen ook gelden vrijkomen uit een 
of meer (uitvaart)verzekeringen. 
 
De opdrachtgever doet er goed aan om de beschikbare financiën 
uit te zoeken en met de nabestaanden te bespreken. Want, de 
opdrachtgever gaat de overeenkomst aan en krijgt de 
rekeningen. De opdrachtgever gaat immers de betaalverplichting 
aan.  
In de praktijk zal de opdrachtgever de kosten voorschieten en in 
een later stadium verhalen op de erfgenamen. Natuurlijk kan de 
opdrachtgever ook erfgenaam zijn. 
 

13. Financiën en verzekeringen 
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2.  Zijn kinderen verplicht de uitvaart van ouders te 
betalen? 
Ja, dat zijn zij zeker. Het kan echter zijn dat zij niet willen 
betalen. De kinderen zullen dan naar verwachting afstand van 
de erfenis doen, omdat zij dan ook niet verantwoordelijk zijn 
voor de schulden die voortkomen uit de uitvaartkosten. 
 
Als kinderen niet willen of kunnen betalen, ook na een erfenis,  
dan is het mogelijk dat anderen de uitvaartkosten voor hun 
rekening nemen. 
 
NB. Het is goed om deze en vergelijkbare situaties bij twijfel 

voor te leggen aan de notaris. Het zijn niet zelden 
intensieve gesprekken in de familie. Er zijn in deze situaties 
nogal wat (financiële) varianten en gevolgen en voor een 
leek vooral ‘haken-en-ogen’. De notaris kan ook aangeven 
of een verklaring van erfrecht nodig is. 

 
Vragen voor de notaris zijn behalve bij de eigen notaris ook te 
stellen via de notaristelefoon: 0900 3469393. Op werkdagen 
van 9.00 - 14.00 uur (80 cent per minuut). 
 
3.  Wat gebeurt als niemand de uitvaart wil regelen? 
In het geval er geen nabestaanden zijn die de regeling van de 
uitvaart op zich (willen) nemen zal de gemeente de uitvaart 
regelen en bekostigen. 
De gemeente is dan verplicht om een uitvaart te regelen en 
bepaalt vervolgens hoe de uitvaart zal gaan. De gemeente mag 
overigens wel kosten verhalen op de kinderen. Zelfs als deze 
afstand hebben gedaan van de erfenis kan er nog geld vrij komt 
uit een inboedel. 
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Een uitvaart waarvoor de gemeente opdrachtgever is, wordt ook 
wel een ‘sociale uitvaart’ genoemd. 
 
UitWaardig kan een bemiddelende rol spelen wanneer er sprake 
is van een gemeentelijke uitvaart. Wij hebben contact met 
gemeenten en specialisten in nalatenschap.  
 
Op welke kosten van de uitvaart kan ik besparen? 
Besparen kan op veel zaken, van kist tot vervoer, rouwkaart en 
locatie, catering, bloemen. Op internet zijn veel goedkope(re) 
varianten. U zit zeker niet altijd vast aan het aanbod van de 
uitvaartverzorger al zal deze vaak anders benadrukken. 
 
UitWaardig kan u adviseren over (goedkopere) alternatieven op 
de meeste onderdelen. 
 
5.  Met welke verzekering kan ik een uitvaart bekostigen? 
We kennen de uitvaartverzekering. Daarnaast kan ook een 
bedrag vrijkomen uit een overlijdensrisicoverzekering of 
levensverzekering. En soms is er een lidmaatschap van een 
begrafenisvereniging.  
 
De verzekeringen kunnen wij voor u uitzoeken op basis van uw 
polissen. Tevens hebben wij een register met oude polissen zodat 
wij altijd de huidige verzekeraar en de waarde kunnen 
achterhalen. 
 
6.  Welke uitvaartverzekeringen zijn er? 
In grote lijnen zijn er 2 varianten: 
-  Een natura-verzekering. Hierbij krijgt u een basispakket met 

een aantal diensten en producten wanneer u de uitvaart via de 
verzekeraar laat regelen (zie ook vr. 1.6). Meestal is er nog wel 
een vrij te besteden bedrag in deze verzekering. Extra of meer 
uitgebreide diensten/producten dient u bij te betalen.     

-  Een verzekering in kapitaal. U krijgt een vrij te besteden 
bedrag, te besteden bij ongeacht welke uitvaartondernemer. 
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Opdrachtgever 
Bepaal gezamenlijk wie de opdrachtgever wordt voor de 
uitvaart. Deze persoon gaat de overeenkomst aan met de 
uitvaartverzorger, krijgt alle documenten te tekenen en gaat 
financiële verplichtingen aan. Natuurlijk kunnen meerdere 
personen aanspreekpunt zijn gedurende de komende 
dagen. 
   
Keuze uitvaartverzorger 
Het is van belang om voorafgaande aan de keuze voor een 
uitvaartverzorger, te weten of u vast zit aan een bepaalde 
uitvaartonderneming of een vrije keuze heeft. Het kan 
namelijk financiële consequenties hebben als u daarvan 
afwijkt. Dit staat in de polis van uw uitvaartverzekering. 
 
Vertrouwenspersoon  
Wellicht is het goed om een vertrouwenspersoon te vragen 
aanwezig te zijn in de gesprekken met de uitvaartverzorger. 
Een ‘vriend van de familie’. Iemand die schouder-aan-
schouder met u staat. Deze geeft onafhankelijk raad geeft in 
de eerste bepalende en vaak beslissende regelgesprekken. 
 
De vertrouwenspersoon denkt mee terwijl uw hoofd vol 
emoties zit en u soms (te) snel moet beslissen. Voor deze 
persoon is het makkelijker om de grenzen te bewaken, en na 
te gaan of er nog alternatieven zijn, die beter bij u passen.  
   
De vertrouwenspersoon kunt u al vragen stellen voordat u 
contact heeft met de verzekeraar en/of uitvaartonderneming.  

 

14. TIPS voor de nabestaanden 
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Wilt u zelf een uitvaart regelen? 
Voor vragen, informatie en ondersteuning kunt u contact 
opnemen met de medewerkers UitWaardig, Inzicht in Uitvaarten 
www.uitwaardig.nl 
info@uitwaardig.nl 
06-36254438 

U bent ook altijd welkom op onze wekelijkse Inloopochtend. 
Zie de website voor actuele tijden en locatie. 
 
 
Download op de website: 
- Checklist ‘Zelf een uitvaart regelen’.  
- Het boekje ‘Mijn UitvaartAlbum’, voor uw uitvaartwensen. 
Download hier 
 

“De kist heb ik al in huis” 
Een handboek voor het zelf regelen van een uitvaart. Voor wie? 
  Je hebt interesse in wat er zich rondom een uitvaart afspeelt. 
• Je wilt inzicht in wat de uitvaartverzorger allemaal doet. 
• Je wilt de uitvaart zelf regelen en hebt behoefte aan handleiding. 
 
Een naslagwerk boordevol informatie, aandachtspunten, een 
kostenoverzicht, tijdsschema, tips en links. Verschijnt eind 
oktober in digitale vorm, en te verkrijgen via de website. 
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