
Karel Pul Begrafenisverzorging
~Rustplaats Weydehof~

Informatieboekje - Wilsbeschikking

Voor een stijlvolle begrafenis met persoonlijke zorg
en toewijding in een periode van verdriet 

en afscheid nemen.





Ter inleiding 
 
Wanneer er een familielid overlijdt, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en 
moet er in een korte tijd veel geregeld worden. Wij willen u bij deze 
wilsbeschikking wat informatie geven over onze manier van werken. 
Voor iedereen, ongeacht waar u lid bent, kunnen wij de begrafenis begeleiden en 
verzorgen.  
om principiële redenen verzorgen wij alleen begrafenissen. We richten ons op een 
breed publiek, maar maken wel duidelijk waar we principieël voor staan. We 
moeten steeds duidelijker onze keuzes gaan maken. 
 
Wij werken kleinschalig. “En dat willen we ook blijven”. Juist in dagen van 
afscheid moet het contact met mensen persoonlijk zijn. Het is niet te 
onderschatten hoe belangrijk dat is. Afscheid nemen van de overleden dierbare is 
een ingrijpende ervaring voor allen, die dit meemaken. Wij willen hierbij graag 
onze hulp verlenen.  
 
Persoonlijke wensen 
 
Vroeger was het zo dat een begrafenisverzorger bepaalde hoe een uitvaart zou 
verlopen. Vandaag de dag is dat heel anders. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij 
de wensen van de familie. Een begrafenis mag nooit standaard zijn.  
We hebben het altijd eerst over de overledene. Waar gaat hij of zij naar toe, kan 
er misschien thuis worden opgebaard? Veel mensen zijn daar huiverig voor, maar 
na enige uitleg blijken ze het toch vaak heel fijn te vinden, vooral vanwege het 
persoonlijk karakter ervan. We beschikken over moderne koeling om 
thuisopbaring mogelijk te maken. Er kan - indien gewenst – in de thuissituatie met 
schermen een rouwkamer worden ingericht. Maar er moet natuurlijk niets. 
Opbaring kan ook geschieden in ons eigen rouwcentrum “Rustplaats Weydehof” 
te Ermelo, waar we de beschikking hebben over twee familiekamers, waar u 24 
uur per dag terecht kunt. Ook kunnen we gebruik maken van ieder rouwcentrum 
bij u in de buurt.  
Familieleden kunnen ons – als ze dat willen – ook helpen bij het verzorgen, het 
wassen, het aankleden en ook bij het in de kist leggen. Dat lijkt heel eng, maar dat 
komt omdat het onbekend is. Achteraf zijn de mensen altijd heel dankbaar dat ze 
het gedaan hebben. Het komt de rouwverwerking zeker ten goede.  
 
 

 
 
Bij een overlijden zijn er tal van vragen.  
Direct na een overlijden komen we bij u om in alle rust te bespreken wat er 
geregeld moet worden. Tot de dag van de begrafenis is er dagelijks contact.  
“Als we tijd, zorg en aandacht investeren, komt boven wat de mensen echt willen. 
Zo hebben we zelf altijd het eerste contact met de familie en zijn zelf het 
aanspreekpunt”.  
 
Nazorg 
 
Een aantal weken na de begrafenis nemen we contact op met de nabestaanden. 
We kunnen u bijstaan met het opstellen van een dankbetuiging en bij het kiezen 
van een grafmonument, op het moment dat u daar aan toe bent. 
 
Vooruitregeling 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor het regelen van de begrafenis niet over te 
laten aan de nabestaanden, maar zelf een zogenaamde “regeling vooraf” op te 
stellen. 
Wat opvalt is dat mensen tijdens hun leven nog helemaal niets regelen. Zo wordt 
de familie vaak belast met moeilijke vragen, zoals: Wie draagt de kist? Welke 
tekst(en) zetten we op de kaart? Willen we een algemeen graf of een familiegraf?  
Daarom hanteren we deze wilsbeschikking, waarin de wensen tijdens het leven 
kunnen worden vastgelegd. 
 
Vragen 
 
In dit boekje is getracht een zo duidelijk mogelijk overzicht te geven van onze 
begrafenisverzorging. Mogelijk vindt u nog geen antwoord op enkele specifieke 
vragen, of wilt u nog meer informatie. Ook als sommige vragen niet duidelijk zijn, 
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst en 
bereikbaar op telefoonnummer 0341-562757/ 0653432144. 
Ook is er de mogelijkheid dat wij, zonder verdere kosten, bij u langs komen om 
één en ander op papier te zetten. 
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Wilsbeschikking 
 
In deze wilsbeschikking zijn alle wensen met betrekking tot de begrafenis van: 
 

______________________________________ 
 

vastgelegd. 
 

De begrafenis dient verzorgd te worden door: 
 

Begrafenisverzorging Pul te Ermelo 
Telefoonnummer: 0341-562757/ 06-53432144 

Dag en nacht bereikbaar. 
 

 
 
Ondertekend, 
 
Plaats:…………………………………………………………………… 
 
 
Datum:…………………………………………………………………… 
 
 
 
Naam:________________________________________ 
 
 
 
Handtekening: 
         ________________________________________ 
 
 
 
 

 
Hoe te handelen in geval van mijn overlijden 
 
Persoonlijke gegevens: 
 
Naam____________________________________   
Adres____________________________________     
Postcode / woonplaats_______________________ 
   
Telefoonnummer____________________________    
Burgerservicenummer________________________ 
          
Geboortedatum_____________________________    
Geboorteplaats_____________________________    
Ongehuwd / gehuwd / samenwonend met:    
 ___________________________________ 
Partner / weduwe / weduwnaar / gescheiden van: 
           _____________________________________ 
      
Religie ___________________________________ 
 
Naam huisarts ___________________________________ 
Adres   ___________________________________ 
 
Bij overlijden direct waarschuwen: 
 
Naam    ___________________________________ 
Adres    ___________________________________ 
Woonplaats   ___________________________________ 
Telefoonnummer   ___________________________________ 
 
en 
 
Naam     ___________________________________ 
Adres    ___________________________________ 
Woonplaats   ___________________________________ 
Telefoonnummer  ___________________________________ 
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Opbaren: 
Ik wil dat mijn lichaam wordt opgebaard in / wordt overgebracht 
naar 

0  het woonhuis 
0  de opbaarkamer van Rustplaats Weydehof 
0  het verzorgingstehuis / verpleeghuis 
0  anders, nl.  ________________________________ 
 

Ik heb de volgende wensen met betrekking tot de kist 
 

0 spaanplaat met fineerlaag 
0 massief hout      eiken/ populieren 
0 anders________________________  _  

 
Ik wil als kleding aan:___________________________________________ 

 
Ik wil bij de opbaring: 
een zwart/ antraciet grijs/ wit kleed 
wel/ geen glasplaat op de kist 
wel/ geen bloemen 
 
Drukwerk: 
 
Er moeten wel/ geen rouwbrieven worden verstuurd 
Soort: zwarte rand/ grijze rand/ anders nl…………………………… 
 
Advertenties: 
 
Er moet wel/ geen advertentie worden geplaatst 
In de volgende dag- weekbladen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  
Voorkeur voor de tekst van rouwbrief / advertentie 
vers, gedicht, citaat etc. vermelden 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Afscheidsplechtigheid: 
 
De plechtigheid dient te worden gehouden: 
0  met belangstellenden 
0  in besloten kring 
 
Er wordt een plechtigheid gehouden 

0 door de predikant 
0 door de pastoor 

                        0      anders, nl______________________  __  
 
Deze plechtigheid wordt gehouden in 

0 een kerk, te weten _______________________________ 
0 rouwcentrum Rustplaats Weydehof 

                         0      anders, nl.____________________  ____ 
 
Ik wens  

0 geen muziek 
0 muziek 
0 begeleiding door een organist 

 
Ten gehore dient gebracht te worden 
    
 ___________________________________ 
    
 ___________________________________ 
   
 
Toespraken: wel/ geen 
 
 
Begrafenis: 
 
Ik wil begraven worden op de volgende begraafplaats: 
 
Naam:………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………… 
Plaats:………………………………………………………………………………………………………………… 

Soort graf: 
 
0 algemeen graf 
0 huurgraf voor 10/20/30 of meer jaren 
0 indien mogelijk graf voor onbepaalde tijd 
 
0 ik heb een bestaand graf, nummer…………………… vak………………………. 
 
Nieuwe rechthebbende/ eigenaar: 
 
nieuwe eigenaar van het graf moet worden: 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode:………………………………………………………………………………………………………… 
Plaats:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na de begrafenisplechtigheid: 
 
0 koffie 
0 koffie/ koekje 
0 koffie/ cake 
0 koffie/ broodjes voor genodigden/ iedereen 
 
Overige wensen: 
 
Zwarte/ grijze/ witte rouwauto 
Wel/ geen volgauto’s 
 
De kist moet naar het graf worden gebracht door: 
0  de eigen familie/ vrienden 
0  de dragers van begrafenisverzorging Pul 
 
Ik heb een uitvaartverzekering: 
0  ja 
0  nee 
 
naam uitvaartverzekeraar ___________________________________ 



Afscheidsplechtigheid: 
 
De plechtigheid dient te worden gehouden: 
0  met belangstellenden 
0  in besloten kring 
 
Er wordt een plechtigheid gehouden 

0 door de predikant 
0 door de pastoor 

                        0      anders, nl______________________  __  
 
Deze plechtigheid wordt gehouden in 

0 een kerk, te weten _______________________________ 
0 rouwcentrum Rustplaats Weydehof 

                         0      anders, nl.____________________  ____ 
 
Ik wens  

0 geen muziek 
0 muziek 
0 begeleiding door een organist 

 
Ten gehore dient gebracht te worden 
    
 ___________________________________ 
    
 ___________________________________ 
   
 
Toespraken: wel/ geen 
 
 
Begrafenis: 
 
Ik wil begraven worden op de volgende begraafplaats: 
 
Naam:………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………… 
Plaats:………………………………………………………………………………………………………………… 

Soort graf: 
 
0 algemeen graf 
0 huurgraf voor 10/20/30 of meer jaren 
0 indien mogelijk graf voor onbepaalde tijd 
 
0 ik heb een bestaand graf, nummer…………………… vak………………………. 
 
Nieuwe rechthebbende/ eigenaar: 
 
nieuwe eigenaar van het graf moet worden: 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode:………………………………………………………………………………………………………… 
Plaats:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na de begrafenisplechtigheid: 
 
0 koffie 
0 koffie/ koekje 
0 koffie/ cake 
0 koffie/ broodjes voor genodigden/ iedereen 
 
Overige wensen: 
 
Zwarte/ grijze/ witte rouwauto 
Wel/ geen volgauto’s 
 
De kist moet naar het graf worden gebracht door: 
0  de eigen familie/ vrienden 
0  de dragers van begrafenisverzorging Pul 
 
Ik heb een uitvaartverzekering: 
0  ja 
0  nee 
 
naam uitvaartverzekeraar ___________________________________ 



Ik heb een testament     
0  ja 
0 nee 
 
Notaris…………………………………………………………………………………….           
Plaats………………………………………………………………………………………   
Telefoonnummer……………………………………………………………………  
  
Ik heb een executeur testamentair   
0  ja 
0 nee 
Executeur……………………………………………………………………………… 
Plaats……………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer……………………………………………………………………  
   

Vergeet niet dit boekje goed op te bergen of een 
kopie af te geven aan een vertrouwenspersoon. 
 
 
De gegevens die u heeft ingevuld zijn uw 
persoonlijke wensen. Wilt u er zeker van zijn dat 
ze een juridisch rechtsgeldige status hebben, dan 
moet u dit boekje bij een notaris laten 
vastleggen! 
 
 
 
 

Op de volgende bladzijde vindt u een 
adressenlijst. 
Als u deze eerst copieërt naar gelang u nodig 
heeft en daarna invult kunt u deze los bij dit 
boekje bijvoegen. 
 
 
Adressenlijst (de met * aangeduide personen dienen te worden uitgenodigd voor 
de koffietafel/ broodmaaltijd) 
0  Naam______________________________ 
    Adres______________________________    
    Postcode____________________________    
    Plaats______________________________ 
    
0  Naam______________________________   
    Adres______________________________   
    Postcode____________________________    
    Plaats______________________________    
 
0  Naam______________________________   
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    Postcode____________________________ 
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 I. www.karelpul.nl      
E. info@karelpul.nl

Korpersteeg 24a
3853 LD Ermelo

0341-562757
b.g.g. 06-53432144

Werkzaam in de driehoek Amersfoort-Apeldoorn-Zwolle (Veluwe), 
maar ook daarbuiten kunt u altijd een beroep op ons doen.

Karel Pul Begrafenisverzorging
~Rustplaats Weydehof~

Dit boekje wordt u aangeboden door:

Begrafenisverzorging
Rouwcentrum met 24-uurs opbaarkamers

Dag en nacht bereikbaar


