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Uitvaartonderneming*  

Opdracht voor* Kistreg.nr.* 

Anders:  (bijv. begrafenis) Aanvang dienst*  uur (uu:mm)
Datum* Aankomst stoet* 

Aantal personen* Via: 

Persoonsgegevens overledene 
Achternamen* Voornamen* 

Geslacht* 

Geb. datum* Overl. datum* 

Geb. plaats** Overl. plaats* 

Gegevens opdrachtgever 
Achternamen* Voornamen* * 

Geslacht* 

Straat en nummer* Relatie tot overl.* 

Postcode* Telefoon 

Plaats/land Emailadres 

Gegevens uitvaartonderneming 
Onderneming* Telefoon 1* 

Uitvaartverzorger* 

Factuuradres (indien afwijkend van uitvaartonderneming) 
Naam Telefoon 

Straat en nummer Emailadres 

Postcode 

Plaats/land* 

Bijzonderheden afscheidsdienst 
Vóór de dienst afscheid nemen of condoleren?  van  
Familie als laatste de aula verlaten? 
Begeleiden naar de invoerruimte?  (mogelijk na telefonisch overleg vooraf) 
Aanwezig bij invoer?  (mogelijk na telefonisch overleg vooraf) 

Wensen beeld en geluid 
Muziek: (aanleveren van muziek en/of beelden kan via WeTransfer naar uitvaart@haskerpoort.nl minimaal één werkdag voor de uitvaart) 

1. 6. 
2. 7. 
3. 8. 
4. 9. 
5. 10. 

Wenst u beeldmateriaal te presenteren? 

Ik geef opdracht voor het maken van een opname van de plechtigheid en wens een USB te ontvangen  

Ik geef opdracht voor een livestream uitzending van de dienst 

Wensen t.a.v. bloemen 
Retour opdrachtgever 
Op terrein crematorium neerleggen 

man vrouw

man vrouw

 uur (uu:mm)

tot uur (uu:mm)

Telefoon 2 
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Wensen condoleanceruimte/koffiekamer 
Consumpties: Naast de hieronder vermelde consumpties zijn op aanvraag ook andere consumpties verkrijgbaar. 

  Gasten mogen koffie/thee voor aanvang van de dienst (bij binnenkomst) 
  Koffie/thee/fris in de familiekamer 

Koffie/Thee  x 
Frisdranken  x 

Vruchtensap (bio)  x 
Chocomel/Fristi  x 
Alcoholvrij bier  x 

Tap bier  x 
Rode wijn, witte wijn. rosé  x 

x
x
x 
x  
x  
x  
x  
x  
x  
x 

Port  x 
Prosecco  x 

Binnenlands ged.  x 
Buitenlands ged.  x 

Broodplankje met breekbrood 
Mini hartige broodjes

Fan Fryske grûn 
Hapa's en tapa's
In Waarm hapke

Lekker vega
Schaaltje nootjes

Friese droge worst (stukje) 
Kaas (stukje) 

Bittergarnituur per stuk 
Bitterbal per stuk

Vegetarisch bittergarnituur per stuk 
Vegetarische bitterbal per stuk 

 x 

 x 

 x 
 x 
 x 
 x 
 x 
x
x

x
x

Brownies en blondies 
Luxe koeken assortiment 

Gevulde koek 
Plaatcake, diverse soorten 

Fryske koeke 
Roombotercake 

Roomboterkoekjes (2 p.p.) 
Frysk Dúmke 

Bonbon 
Petit fours 

Oranjekoek 
Oranjekoek mini  

Gesorteerd gebak 
Appelgebak met slagroom 

1. de opdrachgever verklaart in geval van een crematie dat de overledene in de afgelopen 12 maanden niet is behandeld met Radionucliden zoals 
jodium I-125 

2. de opdrachtgever verklaart in geval van een crematie dat in het lichaam van de overledene geen implantaten met ingebouwde batterijen aanwezig 
zijn.

3. de opdrachtgever geeft een volmacht aan de uitvaartondernemer/uitvaartverzorger tot het regelen van de uitvaart(plechtigheid) in ruime zin, als 
gevolg waarvan de opdrachtgever gebonden zal zijn aan de afspraken die de onderneming/uitvaartverzorger in dit kader met de begraafplaats of het 
crematorium maakt. 

4. de opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de huisregels van de begraafplaats of het crematorium 
(deze staan tevens vermeld op de website van de begraafplaats of het crematorium) en hiermee akkoord te gaan.

5. de opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Crematoria en hiermee 
akkoord te gaan. 

6. de begraafplaats of het crematorium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit een onjuiste beantwoording van de 
gestelde vragen of het niet naleven van de voorwaarden genoemd onder punt 3.

7. het ingevulde emailadres wordt enkel gebruikt voor niet commerciële doeleinden. 

Handtekening
opdrachtgever* 

Datum 

_________________________________ 

_____________

Handtekening 
uitvaartverzorger* 

Datum 

_________________________________ 

_____________ 

x 
x 

Saucijzenbroodje
Kaasbroodje

Klein saucijzenbroodje
Klein kaasbroodje
Klein satébroodje

Asbestemming 
Binnen één maand na de crematie (wettelijke bewaartermijn) ontvangt de opdrachtgever uitgebreide informatie inclusief een 
formulier waarop hij/zij de wensen met betrekking tot de asbestemming kenbaar kan maken. 

Afgifte aan de uitvaartonderneming, nabestaanden krijgen geen bericht van het crematorium.

Ter attentie van de opdrachtgever: 

Door ondertekening van dit formulier geeft de opdrachtgever te kennen op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met  
de onderstaande voorwaarden:

Proeverij 'Fryske koeke' 
Proeverij 'voor zoete koek' 

Proeverij van Brownies & Blondies
Lunch HaskerPoort

 Proeverij sandwiches Brownies & downieS 
Lunch De Luxe 

Lunch 'Nannewiid'

Broodje Kwekkeboomkroket 
Broodje kaaskroket (vegetarisch) 

Zachte bolletjes (vleeswaren of kaas)
Krentenbol met of zonder roomboter 

Suikerbrood met of zonder roomboter
Krentenbrood met of zonder roomboter 

Heldere groentesoep 
Tomatensoep 

Champignonsoep 
andere soepen

x 
x  x 

 x 
 x 

x
x

x 
x 
x 

_____________ 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x
x
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