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Constantijn Koen Uitvaartverzorging, Afscheidshuys Lingewaard en 
Afscheidshuys Sint Annamolen Nijmegen 
 
Soms na ziekte, andere keren onverwacht, overlijdt er iemand in je omgeving. Terwijl schrik 
en verdriet vaak overheersen, moet er ineens van alles worden geregeld. Op dit soort 
momenten is er behoefte aan een uitvaartonderneming die het overzicht bewaart, aan een 
betrokken medewerker die ervoor zorgt dat niets wordt vergeten en alles rustig verloopt. 
De medewerkers van Constantijn Koen Uitvaartverzorging, Afscheidshuys Lingewaard en 
Afscheidshuys Sint Annamolen begeleiden u van de eerste tot de laatste stap. Tot en met de dag waarop 
de uitvaart van uw dierbare plaatsvindt zijn wij er voor u en uw familie. 

 
Wij zijn een onafhankelijke uitvaartonderneming en verzorgen alle diensten die bij een 
uitvaart komen kijken in eigen beheer. Constantijn Koen Uitvaartverzorging is dan ook niet 
gebonden aan bepaalde (natuur)begraafplaatsen of crematoria. De uiteindelijke keuze hierin is 
aan u. Onze persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij ieder afscheid wordt bijzonder 
gewaardeerd. Voor ons spreekt dit vanzelf, want uw dierbare verdient een waardig en passend 
afscheid. 
 
U kunt altijd bij ons terecht, waar u ook verzekerd bent 
 
Regelmatig krijgen wij de vraag of wij de uitvaart kunnen verzorgen van iemand die is 
verzekerd bij Dela, Monuta of elders. Het antwoord is ja. U bent altijd vrij om voor 
Constantijn Koen Uitvaartverzorging te kiezen. Wanneer u kiest voor Constantijn Koen 
Uitvaartverzorging, dan nemen wij de polis van de verzekeraar over.  
 
Belangrijk om te onthouden: het is niet verplicht de uitvaart te laten verzorgen door de 
maatschappij waar u bent verzekerd. Uw verzekeraar moet het bedrag waar u recht op heeft te 
allen tijde uitkeren, welke uitvaartondernemer u ook in de arm neemt. U bent volledig vrij in 
uw keuze.  
 
Wij luisteren zorgvuldig naar uw uitvaartwensen 
 
Constantijn Koen Uitvaartverzorging hecht veel waarde aan een persoonlijke benadering, 
zodat iedereen het afscheid krijgt dat het beste past. Elke uitvaart heeft een eigen karakter 
waarbij niets standaard is of vanzelfsprekend. Uw wensen en die van uw overleden dierbare 
staan centraal. 
 
Iedereen verdient een persoonlijk afscheid 
 
Oprechte aandacht, de tijd nemen en betrokkenheid is waar het om gaat bij een uitvaart.  
Dit is dan ook de kern van onze dienstverlening. Net als betrouwbaarheid en persoonlijk 
contact. Als kleine organisatie zorgen we, samen met u, voor een mooi en waardig afscheid. 
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Opbaring in een 24-uurs kamer van Afscheidshuys Lingewaard of  
Afscheidshuys Sint Annamolen Nijmegen 
 
Afscheid nemen op uw eigen manier 
 
Wanneer u zoveel mogelijk bij uw dierbare wilt zijn, kunt u kiezen voor opbaring in een  
24-uurs kamer in één van onze Afscheidshuyzen. Wij geven u de sleutel, zodat u dag en nacht 
terecht kunt, zo vaak als u prettig vindt en zo lang als u maar wenst. 
 
Vanzelfsprekend mag u met foto’s, tekeningen en andere spullen een huiselijke, persoonlijke 
sfeer creëren om zo in alle rust afscheid te nemen op momenten dat u hier behoefte aan heeft. 
Wij komen dagelijks even kijken of alles naar wens verloopt. Daarnaast kunt u altijd contact 
met ons opnemen, mocht er iets nodig zijn. 
 
Condoleance in Afscheidshuys Lingewaard of Afscheidshuys Sint Annamolen  
 
Voorafgaand aan de condoleancebijeenkomst kan afscheid worden genomen van de overledene 
in Afscheidshuys Lingewaard of Afscheidshuys Sint Annamolen.  
 
Aansluitend kan in Afscheidshuys Sint Annamolen de condoleancebijeenkomst plaatsvinden in 
de Sint Annamolen waar wij met twee verdiepingen voldoende ruimte kunnen bieden.  
 
De Sint Annmolen is toegankelijk voor mindervaliden middels een lift. 
 
Wij zijn trots op deze unieke locatie op een historische plek in Nijmegen. 
 
Een naaste overlijdt. Wat nu? 
 
Wanneer een naaste overlijdt kunt u gerust uw verdriet en emoties de ruimte geven. Kom 
daarna in actie, of vraag iemand in uw omgeving dit voor u te doen. De volgende stappen zijn 
nodig:  
 

1 Meld het overlijden 
Bent u thuis? Meld het overlijden dan bij de huisarts van de overledene of  
’s avonds/’s nachts/in het weekend bij de huisartsenpost. De arts stelt het 
overlijden vast en vult de door hem meegebrachte overlijdenspapieren ter plekke in. 
Dit gaat, indien mogelijk, in overleg met de nabestaanden. Wanneer iemand in een 
zorginstelling of ziekenhuis overlijdt, sein dan iemand in van het verplegend 
personeel. Vervolgens zal er een arts bij uw dierbare komen. 
Het is wettelijk voorgeschreven dat een arts het overlijden formeel vaststelt. De 
arts vult daarna de aangifte van overlijden in met het verzoek deze te overhandigen 
aan de uitvaartverzorger. Constantijn Koen Uitvaartverzorging doet vervolgens 
namens u aangifte van overlijden in de gemeente waar uw dierbare is overleden.  
 

2 Stel naasten op de hoogte 
Neem contact op met de mensen die het dichts bij de overledene stonden of andere 
naasten. Doe wat voor u gevoelsmatig het beste past. Belt u liever eerst 
familieleden of andere naasten en pas daarna een arts, prima.  
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3 Ga na of er wensen zijn over de uitvaart 
Heeft de overledene wensen besproken of vastgelegd over zijn of haar uitvaart? 
Was er een voorregeling met Constantijn Koen Uitvaartverzorging of is er een 
ingevuld Uitvaartwensenboekje? Zoek dit rustig uit. Probeer ook na te gaan wat 
voor uitvaartverzekering de overledene heeft.  
 

4 Leg kleding en papieren klaar 
Probeer vast kleding klaar te leggen, identiteits- en verzekeringspapieren plus een 
eventueel uitvaartwensenformulier en/of donorcodicil van de overledene. 
 

5 Neem contact met ons op, wij zijn dag en nacht bereikbaar 
Bel ons op een voor u geschikt moment en laat ons weten wanneer wij kunnen 
komen, direct of later op de dag. Misschien weet u niet zo goed hoe een en ander 
aan te pakken en overlegt u het liefst eerst met ons. Ook dat is prima. Wij staan u 
graag te woord en zijn 24 uur per dag bereikbaar. 
 
Constantijn Koen Uitvaartverzorging | Afscheidshuys Lingewaard Bemmel 
www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl | Telefoon 0481-354506  
 
Constantijn Koen Uitvaartverzorging | Afscheidshuys Sint Annamolen 
www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl | Telefoon 024-7852377 
 

Uitvaartwensen 
 
Door uw uitvaartwensen op te sturen kan Constantijn Koen Uitvaartverzorging uw  
wensen ook digitaal verwerken. Het voordeel daarvan is dat uw uitvaartwensen altijd 
beschikbaar zijn, ook als uw nabestaanden uw papieren bijvoorbeeld niet kunnen vinden.  
Wilt u het originele document retour ontvangen, dan kunt u dit onderaan de  
uitvaartwensen aangeven. Als u heeft aangegeven dat Constantijn Koen Uitvaartverzorging 
uw uitvaart mag verzorgen, dan krijgt de uitvaartverzorger na uw overlijden toegang tot uw 
uitvaartwensen. 
 
In dit formulier zijn de wensen opgenomen voor de uitvaart van: 
 
Naam:   ___________________________________________ Vrouw/Man 
Voornamen voluit: ______________________________________________________ 
Adres:   ______________________________________________________ 
Postcode:  ______________________________________________________ 
Woonplaats:  ______________________________________________________ 
Geboortedatum: ______________________________________________________ 
Geboorteplaats: ______________________________________________________ 
Burgerlijke staat: o ongehuwd 

o gehuwd met/samenwonend met/geregistreerd  
                                           partner van/weduwe of weduwnaar van 

   ______________________________________________________ 
E-mailadres:  ______________________________________________________ 
Telefoon:  ______________________________________________________ 
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Datum:  ______________________________________________________ 
Plaats:   ______________________________________________________ 
 
Handtekening: ______________________________________________________ 

 
Levensovertuiging: ______________________________________________________ 
Nationaliteit:   ______________________________________________________ 
Huisarts:  ______________________________________________________ 
Plaats:   ______________________________________________________ 
Telefoonnummer: ______________________________________________________ 
 
Bovenstaande gegevens zijn van belang voor de aangifte van overlijden. 

 

1 Testament 
 
Heeft u een testament?  o nee 
     o ja, namelijk bij 
 
Notaris:   ______________________________________________________ 
Adres:   ______________________________________________________ 
Plaats:   ______________________________________________________ 
Telefoonnummer: ______________________________________________________ 
 

2 Donorcodicil 
 
Heeft u een donorcodicil?  o nee 
     o ja 

 
3 Uitvaartverzekering 
 
Heeft u een uitvaartverzekering? o nee 
     o ja, namelijk bij 
 
Naam verzekeraar: _______________________________________________________ 
Adres:   _______________________________________________________ 
Plaats:   _______________________________________________________ 
Telefoonnummer: _______________________________________________________ 
Polisnummer:  _______________________________________________________ 

 
4 Waar liggen uw belangrijke documenten? 
 
Trouwboekje:   _________________________________________________ 
Verzekeringspapieren: _________________________________________________ 
Bankdocumenten:  _________________________________________________ 
Contracten:   _________________________________________________ 
Donaties:   _________________________________________________ 
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5 Algemene informatie rondom uw uitvaart 
 
Ik wens:  o begraven te worden 
   o gecremeerd te worden 

o mijn nabestaanden mogen bepalen of ik word begraven of gecremeerd 
o ter beschikking stellen aan de wetenschap 

 
 

Mogelijkheid voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid afscheid nemen door genodigden in 
Afscheidshuys   o ja   

o nee 
 
Mijn voorkeur voor een begraafplaats of crematorium is onderstaand aangegeven. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mijn uitvaart vindt plaats: o in aanwezigheid van familie, vrienden en belangstellenden. 
    o in aanwezigheid van familie en vrienden. 
    o in aanwezigheid van een select gezelschap, namelijk: 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
o in stilte 

  o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
Kerkelijke uitvaart:  o is gewenst vanuit de volgende kerk:  
  ________________________________________________ 
  ________________________________________________ 
  o is gewenst maar niet in een kerk 
  o is niet gewenst 
 
Opbaring:             o ik wil overgebracht worden naar Afscheidshuys Lingewaard  
       met gebruikmaking van de 24-uurs kamer 
    o ik wil overgebracht worden naar Afscheidshuys Lingewaard  
            zonder gebruikmaking van de 24-uurs kamer maar met   
              gebruikmaking van reguliere opbaring 
                       o ik wil overgebracht worden naar Afscheidshuys Sint Annamolen 
       met gebruikmaking van de 24-uurs kamer 
    o ik wil overgebracht worden naar Afscheidshuys Sint Annamolen 
            zonder gebruikmaking van de 24-uurs kamer maar met   
              gebruikmaking van reguliere opbaring 
    o ik wil overgebracht worden naar elders, namelijk: 
  ________________________________________________ 
             ________________________________________________ 
  o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Ik wil opgebaard worden: o in een open uitvaartkist  
  o in een gesloten uitvaartkist 
  o anders, namelijk: ________________________________ 
  ______________________________________________ 
  o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
 
De condoleance wil ik: o in persoonlijke kring met familie 
  o zowel schriftelijk als persoonlijk 
  o alleen schriftelijk 
  o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
Ik wil graag de volgende kleding aan: _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
6 Uitvaartkist 
 
De keuze van een uitvaartkist is heel persoonlijk. Gelukkig zijn er veel  
mogelijkheden, van een uitvaartkist van gevlochten bananenblad tot een glanzend 
witte uitvaartkist. Daarnaast zijn er alternatieven voor de houten uitvaartkist, zoals een 
fair coffin, wade (een soort wikkeldoek) of een rieten mand. Hieronder kunt u uw keuze  
omschrijven. Ook kunt u aangeven of u persoonlijke voorwerpen wilt meenemen 
in de uitvaartkist en wie de uitvaartkist mogen dragen. 
 
Hoe moet de uitvaartkist eruit zien? 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
 
Welke persoonlijke voorwerpen wilt u meenemen in uw uitvaartkist? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
  
Wie mogen uw uitvaartkist dragen? 
 
o dragers van Constantijn Koen Uitvaartverzorging 
o mijn kinderen 
o andere familieleden of vrienden, namelijk:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
Kruisje: o ik wil geen kruisje 
  o Ik wil graag een kruisje op de uitvaartkist 
  o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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7 Drukwerk 
 
Het drukwerk bij een uitvaart kan meer zijn dan alleen een rouwkaart. U kunt  
denken aan een rouwadvertentie, dankbetuiging, liturgie of bidprentjes.  
Geef onderstaand uw specifieke wensen voor het drukwerk aan. Bijvoorbeeld 
bepaalde kleuren die u mooi vindt of een eigen foto of tekening die u wilt  
gebruiken. Er is van alles mogelijk. 
 
Rouwkaarten:  o niet versturen 
   o wel versturen 
   o adressenlijst is gemaakt, deze ligt _________________________ 
   _______________________________________________________ 

o mijn voorkeur voor een rouwkaart is als volgt te omschrijven, 
_______________________________________________________ 

   _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 

o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
 
Rouwadvertentie: o geen rouwadvertentie 
   o wel een rouwadvertentie, plaatsing in:  

• _________________________________________________ 

• _________________________________________________ 
 
o mijn voorkeur voor een rouwadvertentie is als volgt te omschrijven,  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
Bidprentjes:  o geen bidprentjes 
   o wel bidprentjes, echter zonder dankbetuiging 
   o wel bidprentjes, met dankbetuiging 

 o mijn voorkeur voor een bidprentje is als volgt te omschrijven,  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
Dankbetuigingen: o geen dankbetuigingen versturen 
   o graag dankbetuigingen versturen 

o mijn voorkeur voor een dankbetuiging is als volgt te omschrijven, 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Liturgieën:  o geen liturgieën  
   o graag liturgieën maken 

o mijn voorkeur voor een liturgie is als volgt te omschrijven, 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

   o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
8 Bloemen 
 
Bloemen geven kleur en sfeer bij een uitvaart. U kunt denken aan een rouwboeket op de 
uitvaartkist of in de aula. De genodigden kunnen bijvoorbeeld ook blaadjes van uw favoriete 
bloemen op de uitvaartkist leggen (liefdevol toedekken).  
Hieronder kunt u aangeven van welke bloemen u houdt. 
 
Bloemen:  o ik wil liever geen bloemen 
   o ik vind bloemen mooi, vooral ______________________________ 
   ________________________________________________________ 
   ________________________________________________________ 

 
9 Vervoer 
 
Bij vervoer kunt u denken aan een stijlvolle rouwauto, maar er zijn talloze andere 
mogelijkheden. Zo kunt u kiezen voor vervoer per fiets, motor met zijspan of een koets met 
paarden. Daarnaast is er een uitvaartbus waar ook uw dierbaren in kunnen meerijden. 
Onderstaand kunt u aangeven welk vervoer uw voorkeur heeft. 
 
Rouwauto in de kleur:  o Chrysler zwart Constantijn Koen Uitvaartverzorging 
    o Mercedes zilvergrijs Constantijn Koen Uitvaartverzorging 
    o wit 
    o anders, namelijk: _________________________________ 
    _________________________________________________ 
 
Volgauto’s:   o geen volgauto’s 
    o wel volgauto’s, alleen voor naaste familie 
    o wel volgauto’s, alleen voor de volgende personen 
    _________________________________________________ 
    _________________________________________________ 
    _________________________________________________ 
    _________________________________________________ 

 
Mijn uitvaart vindt plaats: o vanuit Afscheidshuys Lingewaard Bemmel 

o vanuit Afscheidshuys Sint Annamolen Nijmegen 
    o vanuit elders, namelijk: ____________________________ 
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               10 Muziek en opnames 

 
Muziekkeuze:   o is niet gemaakt 
    o is wel gemaakt, namelijk: 
 

1. _______________________________________________   
o live  o digitaal o vanaf cd 
 

2. _______________________________________________ 
o live  o digitaal o vanaf cd 
 

3. _______________________________________________ 
o live  o digitaal o vanaf cd 
 

4. _______________________________________________ 
o live  o digitaal o vanaf cd 
 

5. _______________________________________________ 
o live  o digitaal o vanaf cd 
 

6. _______________________________________________ 
o live  o digitaal o vanaf cd 
 

    o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
 
Wilt u dat er een livestream is en dat er opnames worden gemaakt van uw uitvaart? 
 
    o ja, foto’s 
    o ja, een filmopname 
    o geen opnames 
    o ja, livestream 
    o geen livestream 
    o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
11 Eten en drinken 
 
U kunt de genodigden voor of na de uitvaartdienst wat te eten en te drinken aanbieden. 
Daarbij kunt u denken aan koffie en thee met broodjes, maar ook een borrel met tapas of 
borrelhapjes is mogelijk. De locatie kunt u ook aangeven, bijvoorbeeld in  
Afscheidshuys Lingewaard, Afscheidshuys Sint Annamolen, thuis of een externe locatie. 
 
Mijn wensen ten aanzien van eten en drinken zijn als volgt te omschrijven: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Waar wilt u het eten en drinken aanbieden aan de genodigden? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
12 Gedichten en toespraken 
 
Nabestaanden vinden het soms lastig om iets te zeggen tijdens de uitvaartplechtigheid. 
Misschien weet u al wel wat er tijdens de uitvaartplechtigheid gezegd of voorgelezen moet 
worden. U kunt hierbij denken aan een persoonlijke tekst, uw favoriete gedicht of een 
anekdote uit uw leven. 
 
Wat wilt u dat er gezegd of voorgelezen wordt tijdens de uitvaartplechtigheid? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Wie mogen er spreken tijdens de uitvaartplechtigheid en wanneer? 
o Mijn voorkeur gaat uit naar een uitvaartspreker die inhoudelijk de dienst voorbereidt 
o spreker 1: _______________________________________________________________ 
o spreker 2: _______________________________________________________________ 
o spreker 3: _______________________________________________________________ 
o tijdens de plechtigheid o bij het graf 
o geen sprekers 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
13 Het laatste afscheid 
 
Aan het einde van de uitvaartplechtigheid komt het moment dat de genodigden voor het laatst 
afscheid van u kunnen nemen. Dit kan op verschillende manieren en is afhankelijk van uw 
keuze voor begraven of cremeren.  
 
Begrafenis 
o ik wil dat mijn uitvaartkist langzaam in het graf daalt 
o ik wil graag dat mijn uitvaartkist niet daalt, maar bovenop het graf blijft staan 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
 
Crematie 
o ik wil dat mijn uitvaartkist langzaam aan het zicht wordt onttrokken 
o ik wil dat mijn uitvaartkist blijft staan 
o ik wil dat mijn uitvaartkist wordt weggedragen 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
 
Hieronder kunt u uw wensen aangeven voor zaken die na de uitvaartplechtigheid belangrijk 
zijn. Als u heeft gekozen voor een crematie dan kunt u de vragen over asbestemming invullen. 
Heeft u gekozen voor een begrafenis, dan kunt u de vraag over het gedenkteken 
beantwoorden. 
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14 Asbestemming 
 
Voor de asbestemming zijn er veel mogelijkheden. Hieronder leest u daar meer over.  
U kunt ervoor kiezen om de as te bewaren of te verstrooien. Het is ook mogelijk een deel van 
de as te bewaren en een deel te verstrooien. Dit kunt u aangeven door beide keuzes in te 
vullen. 
 
As bewaren 
Er zijn verschillende soorten urnen, van klassiek tot modern of in een bepaalde vorm.  
U kunt ook denken aan assieraden. Omdat hier een klein deel van de as ingaat, kunnen er voor 
meerdere nabestaanden sieraden worden gemaakt. 
Waar wilt u de as in laten bewaren? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de plek waar de as wordt bewaard.  
U kunt bijvoorbeeld denken aan een plekje in de urnentuin bij het crematorium of  
urnenmuur (columbarium). Het is ook mogelijk om de urn te begraven maar uw 
nabestaanden kunnen de as ook thuis bewaren.   
 
Op welke plek wilt u de as laten bewaren? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________    
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

Waar wilt u de as laten verstrooien? 
 
Er  zijn verschillende mogelijkheden voor het verstrooien van de as. Vaak heeft  
het crematorium een eigen strooiveld, maar u kunt ook denken aan de zee of de  
lucht. Misschien heeft u een andere bijzondere plek waar u graag bent. Om daar te  
kunnen verstrooien heeft u wel toestemming nodig.  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
 

15 Gedenkteken 
 
Gedenktekens zijn er in veel verschillende vormen en materialen. U kunt denken aan een 
liggende steen, een staande steen of een bijzondere vorm in glas. 
 
Wilt u een gedenkteken op uw graf? 
o ja, ik wil een gedenkteken 
o nee, ik wil geen gedenkteken 
o dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Hoe moet het gedenkteken er uitzien? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

16 Stijl van de uitvaartplechtigheid 
 
Omdat uw uitvaart laat zien wie u bent, kunt u hieronder de stijl van uw uitvaart beschrijven.  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

17 Aanvullende wensen 
 
Alles wat u bij bovenstaande onderwerpen niet kwijt kon, kunt u hieronder aangeven. Wilt u 
bijvoorbeeld dat de genodigden bepaalde kleding dragen, dat uw nabestaanden de laatste 
verzorging doen of is er iets wat u persé niet wilt bij uw uitvaart?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
o ik wil graag het originele ingevulde uitvaartwensenboekje retour ontvangen. 
 

18 Social media 
 
Accounts op social media verwijderen na overlijden. 
 
Via social media delen we onze gebeurtenissen, foto’s en video’s met vrienden en andere 
gebruikers. Maar wat gebeurt er wanneer u komt te overlijden?  
Het overlijden komt soms onverwacht maar kunnen de nabestaanden uw profiel eenvoudig 
opzeggen en verwijderen?  
 
Helaas is dit niet het geval.  
 
Zorg ervoor dat uw nabestaande(n )op de hoogte is/zijn van uw gebruikersnamen en 

wachtwoorden. 
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Constantijn Koen Uitvaartverzorging is 24 uur per dag bereikbaar 
 

 

Bemmel 

 

Constantijn Koen Uitvaartverzorging B.V. | Afscheidshuys Lingewaard | 
Dr Poellstraat 2 | 6681 BV Bemmel 

info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl | www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl | 
 

Telefoon 0481-354 506 
 
 
 

 
 
 
 

Nijmegen 

 
 

Constantijn Koen Uitvaartverzorging B.V. | Afscheidshuys Sint Annamolen | 
Hatertseweg 10b | 6533 AL Nijmegen 

info@uitvaartverzorgingnijmegen.nl | www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl | 
 

Telefoon 024-785 23 77 
 
 

Aangesloten bij Keurmerk Persoonlijke uitvaart  
en ingeschreven in Kwaliteitsregister Uitvaartverzorgers 

 




