Wensenboekje
van

Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Geen blad aan een boom is hetzelfde,
zo zijn er ook geen twee mensen hetzelfde.
Het is niet zo vanzelfsprekend om over je eigen uitvaart na te denken.
Toch kan het geruststellend zijn om een en ander te bespreken en
eventueel vast te leggen. Ook voor hen die achterblijven is het fijn om
te weten wat de wensen van de overledene zijn. Wij adviseren u om
uw wensen ook te bespreken met uw naasten. Zo kan ook het hoe en
waarom achter sommige wensen duidelijk worden.
Els Jacobs Uitvaartonderneming gaat uit van het idee dat een uitvaart
moet passen bij hetgeen de persoon bij leven was en waar hij of zij voor
stond. Een uitvaart waar dierbaren troost uit kunnen putten en die een
mooie herinnering zal zijn voor hen die zonder u verder moeten.
Misschien vindt u het belangrijk als uw uitvaart de sfeer heeft van wie
u bij leven bent. U leeft op uw unieke wijze, u onderneemt persoonlijke
activiteiten. Els Jacobs Uitvaartonderneming nodigt u uit om door
middel van de vragen in dit Wensenboekje een beeld te geven van uzelf.
Deze omschrijving kan helpen uw persoonlijke uitvaart vorm te geven.
Als u vragen hebt, meer informatie wenst dan kunt u uiteraard vrijblijvend
contact met ons opnemen.
Dat kan telefonisch via 046 - 411 29 22 of via ons contactformulier op onze
website, of mail naar: info@elsjacobsuitvaart.nl.

Inleiding

… zo zou je dood bespreekbaar moeten zijn
met je omgeving…
We hopen dat die woorden u uitnodigen tot het nadenken over uw uitvaart,
tot het aangeven van uw wensen.
Het wensenboekje geeft u de mogelijkheid om aan te geven wat u
belangrijk vindt als het om uw uitvaart gaat. Uw nabestaanden hebben
duidelijkheid, dat is prettig.
Het invullen van voor u belangrijke onderwerpen van een wensenboekje is
natuurlijk vrijblijvend.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
- U bewaart het formulier zelf op een goed vindbare plek.
- U kunt belangrijke personen in uw omgeving vertellen waar het te vinden
is, eventueel geeft u kopieën aan hen.
- U kunt het ondertekende formulier naar Els Jacobs Uitvaartonderneming
zenden. Sommige mensen maken ook gebruik van de mogelijkheid
om alvast een bedrag in de Stichting derdengelden Els Jacobs Uitvaartonderneming te storten. Indien u hier informatie over wenst horen
wij dat graag via info@elsjacobsuitvaart.nl

1

Inhoudsopgave
1

Een uniek mens, een unieke uitvaart

4

2

Gegevens

6

2.1

Persoonlijke gegevens

6

2.2

Belangrijke personen

8

2.3

Zakelijke en financiële gegevens

9

3

Mijn wensen ten aanzien van verzorgen,
opbaren en afscheid nemen

12

3.1

De laatste verzorging

12

3.2

Opbaren en afscheid nemen

14

3.3

Kist, baarplank, wade of anders

15

3.4 Begraven of cremeren

16

4

Mijn wensen ten aanzien van de rouwkaart en advertenties

17

5

Mijn wensen voor de uitvaart

19

5.1

Algemene wensen

19

5.2

Begrafenis

20

5.3

Grafmonument

22

5.4 Crematie

23

5.5

24

Dragen van de kist/draagbaar/uitvaartmand

5.6 Afscheidsdienst

25

5.7

Koffietafel/Condoleance/samenzijn na de uitvaart

27

5.8

Overige wensen zoals rouwvervoer, bloemen
en donatie goed doel

29

6

Asbestemming en grafmonument

30

7

Aanvullende wensen en ondertekening

32

2

Direct na mijn overlijden wordt gewaarschuwd:
Naam:
Adres:
PC en woonplaats:
Telefoon
BSNR:
De begrafenis / crematie dient te worden verzorgd door:

Els Jacobs Uitvaartonderneming
Potgieterstraat 5 | 6191 EA Beek (L)
Tel.: 046 411 29 22
Lid Netwerk Uitvaartvernieuwers

Plaats:

Datum:

Handtekening

Paraaf:
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1

Een uniek mens, een unieke uitvaart

Misschien vindt u het belangrijk als uw uitvaart de sfeer heeft van wie
u bij leven bent.
U leeft op uw unieke wijze, u onderneemt uw persoonlijke activiteiten.
Els Jacobs Uitvaartonderneming nodigt u uit om door middel van
onderstaande vragen een beeld te geven van uzelf. Deze omschrijving
kan helpen uw persoonlijke uitvaart vorm te geven.
Wij hebben ervoor gekozen deze vragen op deze pagina te vermelden
zónder dat er ook ruimte voor de uitwerking is. U kunt de uitwerking
achter in het boekje op de blanco pagina’s vermelden.
Wellicht heeft u een partner en/of kinderen. Als u aan één van hen zou
vragen u als mens te beschrijven, hoe zou deze beschrijving dan zijn?
Misschien ziet deze beschrijving er anders uit als u dezelfde vraag stelt
aan een goede vriend of vriendin.
Kunt u dit omschrijven?
Ieder mens heeft in zijn leven activiteiten ontplooid. Of dit nu is op maatschappelijk gebied, thuis of in vrijwilligerswerk. U kunt hier benoemen
welke activiteiten voor u belangrijk zijn (geweest) en wat uw motieven
zijn (geweest) om deze activiteiten op uw unieke manier uit te voeren.
Naast deze activiteiten is er misschien nog meer tijd in uw leven om
dingen te doen waar u plezier in heeft. Waar bestaan deze activiteiten
uit en wat bieden ze u?
Elk mens heeft zijn eigen gedachten en gevoelens, ook met betrekking
tot een levensovertuiging. Als u dit belangrijk vindt, kunt u vertellen over
uw levensovertuiging: wat dit voor u betekent en of dit invloed heeft op
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uw gedachten en ideeën over de dood.
Vrijwel elk mens bouwt in zijn leven rituelen op en gebruikt symbolieken
die een heel persoonlijke betekenis krijgen. Heeft u dergelijke rituelen en
gewoontes waarvan u het belangrijk vindt dat deze voelbaar en zichtbaar
zijn in uw uitvaart?
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2

Gegevens

Dit formulier biedt u de mogelijkheid, naast het noteren van gegevens,
uw wensen voor de uitvaart aan te geven. Er zijn veel keuzemogelijkheden…
Natuurlijk hoeft u niet bij alle onderwerpen een keuze te maken.
U kunt het zien als ideeën om u te inspireren, het laat zien wat er allemaal
mogelijk is. Aan u de keus het in te vullen, er nog eens over na te denken
of de keus over te laten aan uw nabestaanden.
Els Jacobs Uitvaartonderneming raadt u aan uw beschreven wensen door
te geven, aan voor u belangrijke personen en/of hen te vertellen waar
zij uw wensen kunnen vinden. U kunt denken aan uw partner, kinderen,
familieleden, vrienden.

2.1 Persoonlijke gegevens
®m ®v

Naam:
Adres:
PC en Woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum en -plaats:
Burgerlijke staat:
Burgerservicenummer:

A
Paraaf:
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Indien van toepassing:
Partner/echtgenoot (weduwe/weduwnaar) van:

®m ®v

Ouder van:
Levensovertuiging:
Datum huwelijk/geregistreerd partnerschap:
Gegevens ouders:
Vader:
Moeder:
Heeft de hierna volgende wensen vastgesteld, te gebruiken bij haar/zijn
overlijden voor de ® Begrafenis
® Crematie

Mijn bedoeling met dit wensenboekje is:

® dat de omschreven wensen strikt worden uitgevoerd.

® dat de wensen zijn bedoeld als leidraad voor mijn naasten.

® dat ik mijn naasten ruimte laat voor eigen invulling, met uitzondering
van de volgende punten;

Paraaf:
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2.2 Belangrijke personen
Ik vind het fijn als de volgende persoon/personen zorg wil(len) dragen
voor mijn uitvaart.
(U kunt hier bijvoorbeeld ook ‘de kinderen’ vermelden en verwijzen naar
één contactpersoon/opdrachtgever)
Opdrachtgever en eerste contactpersoon:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Relatie:
Burgerservicenummer:

Tweede contactpersoon
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Relatie:
Burgerservicenummer:

Paraaf:
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2.3 Zakelijke en Financiële gegevens
Huisarts:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap

® Ja ® Nee

Ik heb het donorregistratieformulier ingevuld en verzonden

Ik heb een uitvaartpolis/levensverzekering

® Ja ® Nee

® Ja ® Nee (1 keuze)

De papieren zijn te vinden op de volgende plaats:
Naam:
Polisnummer:
Depositostorting:
Bij:

Bank:

Rekeningnummer:
Gemachtigd voor deze rekening is:
Naam:
Relatie:

Paraaf:
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Storting in Stichting Derdengelden Els Jacobs Uitvaartonderneming:

® Ja ® Nee

Storting gedaan op:
Hoogte van het gestorte bedrag:
Overige verzekeringen:
Maatschappij:
Polisnummer:
Bedrag:
De nalatenschap is door mij geregeld in de vorm van een:
® testament

® codicil

® legaat

Notaris Dhr./Mevr.:
Adres:
PC en Woonplaats:
Telefoon:
Mijn adressenbestand is te vinden op de volgende plaats:

Paraaf:
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Ik heb als testamentair benoemd:
Naam:
Adres:
PC en Woonplaats:
Telefoon:
Verdere bijzonderheden:

Paraaf:
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Mijn wensen ten aanzien van verzorgen, opbaren
en afscheid nemen

Bij onderstaande vragen kunt u uw wensen aangeven die betrekking
hebben op de periode na het overlijden en voor de uitvaart.
Het is de periode waarin uw nabestaanden beginnen met afscheid
nemen. Het is fijn als dit gebeurt op een manier die bij u past.

3.1 De laatste verzorging
Na het overlijden krijgt u de laatste verzorging. U wordt voor het laatst
met zorg gewassen, aangekleed en verzorgd. Het is van belang om
(met naasten) na te denken over de vraag of zij de laatste verzorging
zelf willen doen, eventueel met hulp van de medewerksters van
Els Jacobs Uitvaartonderneming. Het is ook mogelijk om bij de
verzorging aanwezig te zijn zonder daaraan bij te dragen.
Bijdragen aan het verzorgingsproces kan bijdragen aan het
bewustwordingsproces dat iemand daadwerkelijk overleden is.
In deze handelingen kan men veel liefde kwijt en voor veel dierbaren
is verzorging een intense maar fijne ervaring.
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Ik wil dat de laatste verzorging wordt gedaan door:

® familie, samen met medewerkersters Els Jacobs Uitvaartonderneming
® medewerksters Els Jacobs Uitvaartonderneming
Ik wil de volgende kleding aan:

Overige bijzonderheden
(bijvoorbeeld bepaalde sieraden, make-up, haardracht)

Ik wil graag dat er persoonlijke attributen van mij aanwezig zijn tijdens
het afscheid nemen (U kunt hierbij denken aan een foto, persoonlijke
eigendommen en dergelijke)

Paraaf:
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3.2 Opbaren en afscheid nemen
Een aantal decennia geleden was het heel normaal dat een overledene
in zijn/haar eigen omgeving werd opgebaard. Door de komst van rouwcentra is hier verandering in gekomen. Toch kiezen steeds meer mensen
voor een thuisopbaring. Het opbaren kan op bed, op een baar of in de kist.
Thuisopbaring is veelal mogelijk, ook al bent u klein behuisd.
De voordelen zijn, dat uw naasten bij u kunnen zijn wanneer zij daar
behoefte aan hebben. Het is een goede manier van afscheid nemen.
Ook familie en vrienden kunnen in een vertrouwde omgeving op rouwbezoek komen.

Ik wens te worden opgebaard:
® Thuis

Adres:
PC en Woonplaats:

® Els Jacobs Uitvaarthuis

Adres: Potgieterstraat 5, 6191 EA Beek

Gelegenheid tot afscheid nemen:
® Ja

® Nee

® Open kist

® Gesloten kist

® Besloten
® Bed

® Openbaar

® Uitvaartmand

® Wade met draagbaar

Paraaf:
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3.3 Kist, baarplank, wade of anders
Kisten kunnen van verschillende soorten materiaal gemaakt worden zoals
hout, spaanplaat fineer, wilgentenen, karton, vilt, pitriet. Kisten variëren
enorm in prijs. Spaanplaat fineer is meestal het goedkoopst. De prijs van
een massief houten kist is sterk afhankelijk van het soort hout.
Wij geven graag informatie over alle mogelijkheden die er zijn.
Men kan de kist zelf beschilderen of laten beschilderen of in een gewenste
kleur laten spuiten bij de kistenfabrikant. Overigens is het zo dat een
overledene niet in een kist begraven of gecremeerd móet worden.
Hij of zij mag ook op een baarplank en in doeken, een zogenaamde wade,
gewikkeld zijn. Ook hier kunnen wij u nader over informeren.
Ik kies voor:

® een kist (spaanplaat fineer)

® een massief houten kist (bijv. van onbewerkt naaldhout)

® een wilgentenen uitvaartmand

® een kist van een bepaald materiaal, te weten:
® een kist in een bepaalde kleur, te weten:
® een kist in een bepaald model, te weten:
de bekleding van de kist mag zijn van:
® anders, te weten:

® katoen ® viscose ® zijde

® een opbaarplank / gewikkeld in een wade
Paraaf:
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3.4 Begraven of cremeren
Bijna iedereen heeft wel eens nagedacht over:
wil ik straks begraven of gecremeerd worden?
Vaak reageert men gevoelsmatig op deze vraag zoals: “ik moet er niet
aan denken om in de koude grond te liggen of dat verbranden vind ik
vreselijk.” Ondanks dat we leven in een tijd dat de dood bespreekbaar aan
het worden is, is het taboe op de dood hardnekkig en zit het verankerd in
onze cultuur. Daardoor zijn sommige gevoelens gebaseerd op fabels en
onwetendheid. Wist u bijvoorbeeld dat:
- een lichaam dat begraven wordt niet door insecten of andere beestjes
wordt opgegeten, maar procesmatig van binnenuit vergaat?
- u na een crematie de as, in een urn, kunt begraven zodat er wel een
(klein) graf is om te verzorgen en te bezoeken?
- u bij een crematie de afscheidsbijeenkomst ook elders kunt laten
plaatsvinden?
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Mijn wensen voor de rouwkaart en advertenties

Ik wil dat er een rouwkaart wordt verzonden ® Ja

® Nee

® Achteraf

De rouwkaart kan, náást een aankondiging van het overlijden, ook veel
zeggen over u en uw leven. In plaats van ‘gebruikelijke’ teksten en opmaak,
heeft u misschien bijzondere wensen over de sfeer van de rouwkaart.
U kunt hier de gewenste sfeer van de rouwkaart beschrijven óf de meer
specifieke gegevens zoals hierna beschreven.
Soort kaart (indien u de naam van een kaart kent uit een collectie
rouwkaarten):
Papiersoort:
Lettertype:
Kleur drukinkt:
Afbeelding (een bestaande foto, tekening, schilderij of voorkeur voor een
afbeelding):
Wat betreft de tekst voor de rouwkaart wil ik de volgende (persoonlijke)
uitspraak, lijfspreuk, (delen van) een gedicht en/of heb ik voorkeur voor
een bepaalde woordkeus. (Indien u veel voorstellen voor de tekst heeft
of als er veel dichtregels/uitspraken zijn dan verzoeken wij u die weer
te geven achterin dit wensenboekje)

Paraaf:
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Als u een tekstgedeelte of uw naam in uw eigen handschrift op de
rouwkaart wilt, voeg dan een blanco pagina bij dit wensenboekje waarop
u dit geschreven heeft.
Ik wil dat er een rouwadvertentie wordt geplaatst

® Ja ® Nee

In:
Zijn er, wat u betreft, overeenkomsten of afwijkingen in de rouwadvertentie
ten opzichte van de rouwkaart? (Denkt u hierbij aan de opmaak, tekst,
bedank opnemen en dergelijke)

® Ja ® Nee

Gedachteniskaartje:
Foto op kaartje:

® Ja ® Nee

Ik wil dat er een bedankkaart wordt verzonden

® Ja ® Nee

bijzonderheden (b.v. foto,tekening, handgeschreven door nabestaanden,
tekst):

Ik wil dat er een bedankadvertentie wordt geplaatst

® Ja ® Nee

Andere wensen:

Paraaf:
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5

Mijn wensen voor de uitvaart

5.1 Algemene wensen
Mijn wens voor mijn afscheidsdienst is:
® Iedereen is welkom

® De gehele uitvaart / crematie in besloten kring
De ‘besloten’ kring bestaat voor mij uit (U kunt hier namen noemen of
‘groepen’ van mensen zoals naaste familie, verre familie, vrienden en
dergelijke):

Een deel van de uitvaart in besloten kring (U kunt uw wensen hierover
bij de afzonderlijke onderwerpen zoals Begrafenis, Crematie of Afscheidsdienst aangeven):

Paraaf:
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5.2 Begrafenis
Ik wens te worden begraven op de begraafplaats:
Naam:
Adres:
PC en Woonplaats:
Ik wil worden begraven in een:

® Eigen graf (‘huurgraf’) Eventueel speciaal gedeelte
® r.-k.

® Eigen graf, plaats al gereserveerd

® Bijzetting in bestaand familiegraf

Vak

Nummer

Vak

Nummer

Rechthebbende van dit graf is / moet worden:
® Natuurgraf
Wat betreft het dalen van de kist heb ik de volgende wensen:
® Nee, de kist daalt niet

® Ja, de kist daalt in aanwezigheid van
® Ja ® Nee

Er is een bestaand grafmonument
Hierop dient de volgende tekst te worden aangebracht:

De leverancier van het grafmonument was:

Paraaf:
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Ik vind het prettig als men afscheid neemt door middel van (U kunt hierbij
denken aan bloemblaadjes, losse bloemen, een schepje aarde, of duiven,
enzovoort)

Overige wensen voor de begrafenis zijn:

Paraaf:
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5.3 Grafmonument
Mijn wensen voor een grafmonument zijn (u kunt ook een combinatie van
materialen aangeven, elke begraafplaats heeft zijn voorschriften m.b.t.
grafmonumenten, waaronder ook de materiaalkeuze en de afmeting valt)

® Glas, eventueel met kleur of afbeelding erin
® Graniet, kleur:

® Marmer, kleur:

® Steen, namelijk:
® Brons

® Roestvrij staal

® Anders, namelijk:

Wat betreft de vorm en sfeer van het grafmonument denk ik aan (naast
een specifieke vorm kunt u denken aan speciale voorwerpen, de grootte, de
belettering, staand, liggend, planten, grind):

Mijn wensen voor de tekst zijn (u kunt in het algemeen aangeven wat u wel
of niet vermeld wilt hebben, of een speciale zin of tekst opschrijven; u kunt
eveneens aangeven of u uw naam of een tekst in uw eigen handschrift wilt):

Paraaf:
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5.4 Crematie
De afscheidsdienst vindt plaats in:
®

®

®

Crematorium
Elders:
Aanvoer zonder meer

De crematie dient plaats te vinden in het crematorium van:
Naam:
Adres:
PC en Woonplaats:
Telefoon:
De kist/draagbaar/uitvaartmand moet aan het einde van de
afscheidsdienst:
® Blijven staan

® Onttrokken worden aan het gezicht (bijvoorbeeld dalen of wegschuiven)
Mijn overige wensen zijn (bijvoorbeeld of nabestaanden wel of niet
meegaan naar de ovenruimte):

Paraaf:
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5.5 Dragen van de kist/draagbaar/uitvaartmand
Ik wil dat ik word gedragen door (Dit kunnen familieleden, vrienden en/of
dragers van Els Jacobs Uitvaartonderneming zijn. U kunt eventueel namen
vermelden):

®

®

®

Familie
Vrienden
Dragers Els Jacobs Uitvaartonderneming

Paraaf:
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5.6 Afscheidsdienst
Ik wil de sfeer tijdens de afscheidsdienst graag in het kort omschrijven als
bijv. ingetogen, bescheiden:

De afscheidsdienst vindt bij voorkeur plaats in (vermeld hier de naam en
plaats van een kerk, aula, of een andere plek):

Er moet een voorganger zijn ® Ja ® Nee, namelijk (vermeld ook de
levensvisie):
Levensvisie:

Als u een kerkdienst wenst, kunt u hier bijzonderheden vermelden
(zoals Eucharistie, soort mis, Avondwake vooraf, te zingen liederen,
te lezen teksten):

Paraaf:
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Op mijn uitvaart mogen er toespraken gehouden worden
® Ja, indien mogelijk door:

® Ja, met beperkingen, namelijk (bepaalde onderwerpen ongewenst,
bepaalde sprekers niet gewenst, duur van de toespraak):

® Nee
Ik wil dat er naar muziek geluisterd wordt
® Ja, namelijk Live, te weten:

® Ja, namelijk (cd-)muziek (indien bekend graag namen van componisten
en/of artiesten en/ of nummers vermelden):

® Nee

® Beeld- en/of geluidsopnames, foto’s en/of film
Mijn overige wensen zijn (bijvoorbeeld de afscheidsdienst in besloten
kring):

Paraaf:
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5.7 Koffietafel / Condoleance /
samenzijn na de uitvaart
Ik wil dat er na de uitvaart gelegenheid is om elkaar te ontmoeten/
te condoleren

® Nee

® Ja

® Ja, voor een beperkt gezelschap, namelijk

Deze gelegenheid wordt aangeboden op de volgende plek
(U kunt bijvoorbeeld denken aan de koffiekamer van het crematorium,
thuis, in een café of restaurant en dergelijke):

Ik wil de sfeer tijdens dit samenzijn als volgt omschrijven (bijvoorbeeld is
er muziek -indien mogelijk-, is het informeel/formeel):

Paraaf:
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Mijn wensen voor consumpties zijn:
® Geen consumpties

® Drinken (bijvoorbeeld koffie/thee/frisdrank/jus d’orange/bier/wijn/
‘borrel’) namelijk:

® Koffietafel
Locatie van de koffietafel:

Uitnodigen voor de koffietafel:
® familie

® familie en vrienden

® alle aanwezigen

Bijzondere wensen:

Paraaf:
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5.8 Overige wensen zoals rouwvervoer, bloemen
en donatie goed doel
Ik wil dat mijn lichaam naar de uitvaart wordt vervoerd met:
® Een rouwauto

Overige wensen:

Bloemen
Ik vind het fijn als er bloemen zijn voor mijn uitvaart

® Ja ® Nee

Ik heb een voorkeur voor (indien gewenst vermeldt u hier een voorkeur
voor soort bloemen, los of boeket, en/of kleur bloemen):

Donatie goed doel: ® Ja

® Nee

Welk goed doel:
Overig
Na de crematie wil ik graag dat de bloemen de volgende bestemming krijgen:

® bloemenveld crematorium
® anders, namelijk

® door naasten mee naar huis

® bestaand graf

Paraaf:
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Asbestemming en grafmonument

As verstrooien of bijzetten
® Ja ® Nee

Ik wil dat mijn as wordt verstrooid:

Als het mogelijk is dan wil ik dat de as op de volgende plek verstrooid wordt:

® Op het strooiveld van crematorium

® Op zee (vermeld eventueel een speciale wens voor een boot)
® Over de zee, vanuit een vliegtuig

® Anders, namelijk (bijvoorbeeld strand, bos, heide, een speciale plek)

® Ja ® Nee

Aanwezigheid van familie gewenst:
Aanwezigheid van andere relaties gewenst:

® Ja ® Nee

Eventuele bijzonderheden:

® Ja ® Nee

Ik wil dat mijn as wordt bijgezet

® In het familiegraf van begraafplaats (vermeld naam van de begraafplaats, plaats, vak en nummer):

® In een urnengraf van:

® In de urnentuin van:

® In het columbarium van crematorium:

A

® Thuis

Paraaf:
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® Gedeeltelijk in een sieraad, bestemd voor:
® Anders, namelijk:

Urnen, assieraden en/of sieraden met vingerafdruk zijn te verkrijgen via
onze webshop: www.elsjacobsuitvaart.nl

Paraaf:
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7

Aanvullende wensen en ondertekening

Aanvullende wensen
Hier heeft u de ruimte om voor u belangrijke aanvullingen en wensen te
vermelden.

Ondertekening
Ik wens dat mijn uitvaart zo wordt vormgegeven zoals ik dat in dit wensenboekje heb aangegeven.
Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:
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Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar

Tel.: 046 411 29 22
info@elsjacobsuitvaart.nl | www.elsjacobsuitvaart.nl |

