
Deze lijst bevat de meest belangrijke elementen van een uitvaart.

Het is bedoeld om even stil te staan bij belangrijke keuzes en om (later) wellicht te bespreken met mensen dicht om 
je heen. Of misschien wil je wel aantekeningen maken en die bewaren voor een later moment.

Het is net als met je bankzaken of bijvoorbeeld verzekeringen. Het is niet het leukste onderwerp om het over te 
hebben of om te regelen maar het is wel fijn wanneer alles helder is. Fijn wanneer keuzes bekend zijn en naasten 
weten dat het goed geregeld is.

Bekijk de vragen, schrijf iets op of bespreek het…
Nog een tip: soms is het makkelijker om te bedenken wat je bijvoorbeeld helemaal niet zou willen!

Kies je voor een begrafenis of crematie?
De basiskosten vallen over het  algemeen hoger uit voor een begrafenis dan die van een crematie.

Wat zijn de keuzes wat betref het drukwerk?
Moet er een advertentie komen in een grote krant bijvoorbeeld?

Wat voor soort kist is gewenst?
Denk daarbij aan de keuzes over het materiaal als “Massief hout of ander materiaal of misschien wel “Eco” of “Fair 
trade”. Of bijvoorbeeld over uitstraling als: “strak en modern of helemaal gepersonaliseerd”. 

Zijn er bloemen en zo ja, in welke vorm?
Denk hierbij aan bloemstukken maar misschien ook kistbedekking, of een krans.

Vervoer,
Wat zijn de keuzes voor het vervoer van de kist maar bijvoorbeeld ook voor volgauto’s of wellicht kan er wel gekozen 
worden voor “eigen” vervoer?

Locaties voor opbaren, uitvaartplechtigheid en / of het samenkomen van de bezoekers na afloop,
Wil je thuis worden opgebaard, in een rouwcentrum of op een andere (bijzondere) locatie?
Wil je misschien vanaf een voor jou dierbare plaats naar begraafplaats of crematorium vertrekken (zo is er wel 
eens een uitvaart vanaf het strand vertrokken of vanaf een roeivereniging…)
Komen mensen meteen na de uitvaart bij elkaar of zit daar een tijd (dagen, weken of…) tussen?

Welke muziek is belangrijk?
En is dat dan met behulp van een muziekbestand als MP3 of CD of wil je live muziek door een artiest, band of 
orkest? (of misschien wel een familielid, vriend of kennis?)

Catering,
Wil je bezoekers iets bijzonders serveren, zoals een voor jou bijzonder drankje, gerecht of hapje of snack? En 
wanneer zou dat dan een mooi moment zijn? Voorafgaand aan begrafenis of crematie of juist erna?

Gedichten of andere mooie woorden?
Welk gedicht spreekt je aan? Of welke mooie woorden, is er misschien een songtekst of uitspraak die je belangrijk 
vindt of mooi of grappig? En wie zou die dan moeten zeggen? Of misschien wil je zelf wel een filmpje opnemen…
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