
MIJN LAATSTE WENSEN GIDS 
 

Waarom uw laatste wensen vastleggen? 
 

Om… 

✓ U rust te brengen, bevrijding ook 

✓ Zo weinig mogelijk zorgen over te laten aan 

uw dierbaren 

✓ Omdat uw kinderen in het buitenland 

wonen 

✓ U dit sereen wenst aan te pakken, wanneer 

het voor u past en u er rustig de tijd voor kunt 

nemen 

✓ Uw laatste wensen een veilige plek geven 

✓ Mogelijke conflicten vermijden 

✓ Te kiezen voor een ceremonie met een 

persoonlijke aanpak  

✓ Ervoor te zorgen dat uw keuzes 

gerespecteerd worden 

✓ ... 

 

« Een famil iel id of een vertrouwenspersoon zal  al les regelen?” Ja,  maar…  

Waarom zou u die opdracht aan iemand anders overlaten, vaak zonder hem of 

haar goed geïnformeerd te hebben?  

Het anticiperen op begrafenissen is een gevoelig onderwerp en uw plan kan in de loop van de tijd 

evolueren. Daarom stellen we een offerte op volgens uw keuzes, maar u hebt altijd de mogelijkheid 

om daar vrij op terug te komen en uw voorstel aan te passen naar gelang de omstandigheden in het 

leven. Samen plannen we een unieke en op maat gemaakte ceremonie die rekening houdt met uw 

budget. Na uw vertrek zal ons team er zijn om uw naasten te begeleiden en ervoor te zorgen dat uw 

wensen gerespecteerd worden. 

Hoe kunt u dit boekje gebruiken? 
 

Dit boekje beschrijft de onderwerpen die we zullen aan bod brengen tijdens een gesprek. U vindt er 

de grote lijnen in, de belangrijkste vragen die u zichzelf kunt stellen. Alles wat u nodigt heeft om een 

eerste idee te krijgen van de ceremonie zoals u het wenst, voor uw naasten en uw familie. 

Noteer gerust uw ideeën en uw persoonlijke voorkeuren. Tijdens onze afspraak bespreken we de 

financiële aspecten van elke optie en hun alternatieven. We stellen u twee (cumulatieve) 

mogelijkheden voor: 

➜ Een dossier opstellen met uw laatste wensen (deze aanzet is 100% gratis) 

➜ Het financieel plannen van uw uitvaart (verschillende opties zijn mogelijk) 

Ons advies: laat dit boekje niet bij uw notaris achter, testamenten worden zelden voor de uitvaart 

geopend.  
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persoonsgegevens 
 

Aanspreektitel : ......................................................................................................................................... 

Voorna(a)m(en) : ...................................................................................................................................... 

Geboortenaam : ........................................................................................................................................ 

Roepnaam / bijnaam : .............................................................................................................................. 

Geboortedatum (DD / MM / JJJJ) : ........................................................................................................... 

Geboorteplaats : ....................................................................................................................................... 

Rijksregisternummer : .............................................................................................................................. 

Contactperso(o)n(en) in geval van overlijden : ........................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

Huidige woonplaats 
Adres :........................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Postcode : ........................................ Plaats : ............................................................................................ 

Telefoon / gsm : ........................................................................................................................................ 

E-mail : ...................................................................................................................................................... 
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Keuze voor de uitvaart – wijze van teraardebestelling 
ik wens begraven te worden (begrafenis)  

Begraafplaats : ......................................................................................................................................... 

 Bestaande concessie op naam van:................................................. Concessienummer ............ 

o Met grafkelder  

Contactpersoon voor het openen van de grafkelder: ................................................... 

o Zonder grafkelder 

 

 Aankoop van een nieuwe concessie voorzien: 

o Volle grond gratis : 5 jaar volle grond, niet hernieuwbaar 

o Volle grond betalend : 10 tot 50 jaar – afhankelijk van de gemeente 

o Concessie met grafkelder : 20 tot 50 jaar - afhankelijk van de gemeente 

ik wens een crematie  

Crematorium : ........................................................................................................................................... 

Bestemming van de assen : 

 Bewaring ten huize van : .............................................................................................................. 

 Teraardebestelling van de urne : 

o Urnenbewaarplaats op de begraafplaats van : ..................................................................... 

o Urnenveld op de begraafplaats van : .................................................................................... 

o Concessie / grafkelder op de begraafplaats van : .................................................................. 

Concessienummer ….............................................................................................................. 

o Voorzien in de aankoop van een concessie volle grond betalend 

 Verstrooiing van de assen 

o Strooiweide van het crematorium 

o Strooiweide op de begraafplaats van : .................................................................................. 

o Verstrooiing door de familie op volle zee : ............................................................................ 

o Optie: strooistok 

o Andere: .................................................................................................................................. 

Verdeling van de as: 

 Ik geef mijn familie de toestemming om mijn as te scheiden voor een reliekschrijn, een 

grafjuweel, een verdeling over verschillende urnen. 

 Ik wil niet dat mijn as gescheiden wordt. 
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Type ceremonie 
ik wens de uitvaart als volgt  : 

 Burgerlijk : 

o Ceremoniezaal : ..................................................................................................................... 

o Zaal in het crematorium van : ............................................................................................... 

o Andere locatie: ...................................................................................................................... 

 Religieus :  o  zegening   o mis           o andere : .................................................................. 

o Gebedshuis: ........................................................................................................................... 

o Zaal in het crematorium van: ................................................................................................ 

o Andere locatie: ...................................................................................................................... 

 Thematische toets of kledij voor mijn dierbaren: ........................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

de uitvaart vindt plaats:  

 In intieme kring 

 In aanwezigheid van iedereen die dat wenst 
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keuze van de kist / of de urne 
kleur : o  Licht  o Donker  o Wit  o Andere : 

............................................................... ...................................... ...........................  

o Ik laat mijn dierbaren kiezen 

Vorm : o  Traditioneel (6 kanten) o  Modern (4 kanten) 

Andere: .................................................................................................................................................... 

o Ik laat mijn dierbaren kiezen 

Type : o Massief hout o Ecologisch o Eenvoudig 

o Andere: ................................................................................................................................................. 

o Ik laat mijn dierbaren kiezen 

Bekleding : 

Kistbekleding (met of zonder kant, satijn, in katoen, in linnen, gekleurd…) : 

................................................................................................................................................................... 

o Ik laat mijn dierbaren kiezen 

Kistbedekking : o In stof o Bloemstuk o Andere : .......................................... ............  

levensbeschouwelijk teken : 

o  Kruis met Christus o Kruis zonder Christus o Orthodox Kruis o Fakkel 

o Hart  o Vlag (preciseer welke) : ............................................................................................................ 

o Andere : ................................................................................................................................................ 

o Ik laat mijn dierbaren kiezen 

Urne : 

o Ecologisch hout o Porselein o Keramiek     o Metaal 

o Andere : ................................................................................................................................................ 

 Ik laat mijn dierbaren kiezen 

andere wensen:  

(Lijkwade, decoratie, personalisering, belettering op de kist, gravure, spuitverf fresco enz.) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

https://www.ag-group.be/nl/onze-uitvaartartikelen/
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orgaan-/lichaamsdonatie 
orgaandonatie 

Ook na uw dood kunt u anderen helpen en beslissen om orgaandonor te zijn of uw lichaam aan de 

wetenschap te schenken 

 Ik aanvaard dat mijn organen worden verwijderd 

o Ik ben ingeschreven in het rijksregister en heb daar mijn wilsbeschikking kenbaar 

gemaakt 

o Ik wil mijn organen niet doneren 

 Ik ben ingeschreven in het rijksregister en heb daar mijn weigering kenbaar gemaakt 

o Gemeente waar ik me heb ingeschreven: ............................................................................. 

lichaamsdonatie  

 Ik wil mijn lichaam niet aan de wetenschap geven 

 Ik heb mijn lichaam nagelaten aan de universiteit: ..................................................................... 

De documenten met betrekking tot deze schenking zijn te vinden: ……………………………………….. 

...................................................................................................................................................... 
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De uitvaartverzorging 
 

Ieder van ons verdient het om in 

waardigheid te vertrekken. 

Uitvaartverzorging laat de overledene 

er sereen en vredig uitzien. Het omvat 

het toonbaar maken van het lichaam, 

kleding en presentatie. 

kleding 

Wij zorgen ervoor dat het lichaam 

toonbaar is en kleden de dierbare in de 

kledij die hij of zij van tevoren heeft gekozen of die ter beschikking wordt gesteld door de familie. Wij 

baseren ons op de foto's en de inlichtingen die ons zijn overgemaakt om hem/haar een sereen 

voorkomen te geven, trouw aan zijn of haar gewoontes. Zo kunnen we de baard trimmen, het haar 

knippen of zelfs een parfum aanbrengen, maar altijd trouw aan de gewoontes van de persoon. 

conserveringszorg 

Wij stellen alles in het werk opdat de familie hun geliefde nog een laatste keer zou kunnen zien, wat 

de omstandigheden van het overlijden ook zijn. De conserveringszorg wordt uitgevoerd door onze 

thanatoloog. Het is een techniek vervuld met zachtheid, empathie en respect en helpt de familie bij 

het aanvatten van haar rouwproces. 

Waardig levenseinde 

In het geval van een ongeluk of gewelddadig overlijden, kunnen we de familie de gelegenheid geven 

waardig afscheid te nemen van hun geliefde.  

Na ziekte 

Een slepende ziekte kan het lichaam enorm veranderen. Een conserveringsverzorging maakt het 

mogelijk om het gebruikelijke uiterlijk van de persoon te herstellen, desgevallend dat van vóór de 

behandelingen.  

Bezoek 

Conserveringszorg, soms ook balseming genoemd, verlengt het aantal dagen dat een laatste bezoek 

aan de overledene kan worden gebracht. 
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verzorging & presentatie 
mijn uitvaartverzorging : 

 Ik wens dat A&G FUNERAL GROUP voor mij zorgt : 

o Presentatieverzorging : ......................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

o Conserveringsverzorging 

o Keuze van bepaalde kleding (kledingstijl) : ............................................................................ 

............................................................................................................................................... 

 Ik wens geen uitvaartverzorging 

 Ik laat mijn dierbaren kiezen 

laatste begroetingsmoment : 

 Ik wens dat mijn geliefden mij kunnen begroeten  

 Ik wens dat volgende voorwerpen in / op mijn kist worden geplaatst*  

(schrappen wat niet past) * Voorwerpen die een batterij bevatten kunnen niet aanvaard worden in de kist. 

...................................................................................................................................................... 

 Decoratie van de begroetingskamer : .......................................................................................... 

Persoonlijk voorwerp dat getoond of versierd wordt (zie onderdeel over de levensloop) : 

...................................................................................................................................................... 

 Ik wens geen bezoek 

 Ik laat mijn dierbaren kiezen 

* Voorwerpen die een batterij bevatten kunnen niet aanvaard worden in de kist. 

ik wens dat de begroeting plaatsvindt  : 

 Thuis (privé-adres) : ..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 De plaats waar ik verblijf, indien men dit toelaat (residentie, kliniek): ....................................... 

................................................................................................................................................................... 

 In één van de rouwcentra van A&G FUNERAL GROUP : .............................................................. 

 Ik laat mijn dierbaren kiezen 
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drukwerk 

 In memoriam in de pers (tekst bij te voegen) 

Keuze van de krant of kranten : ................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 Kennisgeving (tekst / foto’s bij te voegen) 

 Digitale rouwberichten online (gratis: website, sociale netwerken) 

 Uitvergrote foto op de kist: (foto bij te voegen) 

 Obiit (rouwbord) 

 Memorial tafel (mix van foto’s, schraag, werk…) 

 Bedankingen (tekst / foto’s bij te voegen) 

 Andere : ..................................................................................................................................... 

 Ik wil geen enkele afdruk 
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aandenken 
Een aandenken kan een kaart of een voorwerp zijn dat aan uw dierbaren wordt gegeven als 

herinnering.  

 Kaart (citaat en foto’s eventueel bij te voegen) 

 Kaars 

 Memories / biografie 

 Leeswijzer 

 Bloemzaden 

 Gepersonaliseerde fles 

 Theeblaadjes / thee 

 Andere : ............................................................ 

 Ik laat mijn dierbaren kiezen 
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bloemen 

 Ik wil een of meer gepersonaliseerde bloemstukken: 

Type en kleur van mijn favoriete bloemen : 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

Type bloemstuk(ken) (kistbedekking, rouwboeket, 

bloemkussen, krans, andere) : 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

 Donatie aan een vereniging: 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

 Ik laat mijn dierbaren kiezen 

 «Bloemen noch kransen» 

 

 

decoratie en symbolische gebaren  
Ieder mens is uniek en elk leven is apart. Wij adviseren en begeleiden u bij de organisatie van een 

ceremonie die uw leven weerspiegelt. We doen er alles aan om het verdriet van uw familie te 

verzachten. 

 
✓ Religieus ritueel 

✓ Vlindervlucht 

✓ Origami 

✓ Veren 

✓ Rite van het licht 

✓ Woordboom 

✓ Berichtendoos 

✓ Herdenkingsbloemen 

✓ Biologisch afbreekbare ballonnen 

✓ Een boom planten 

✓ … 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

voertuigen 

 Een lijkwagen 

 Een begrafeniswagen 

Wist  u  dat?  

De tradit ie van rouwkransen gaat  

terug tot  de Grieks e oudheid  
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personeel 

 Een ceremoniemeester 

 Dragers:    o  Familie      o  Personeel van A&G FUNERAL GROUP 

 Ik laat mijn dierbaren kiezen 

muzikale omlijsting 

 Ik wil volgende muzikale omlijsting : ........................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 Ik wil graag een koor / muzikant : ................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 Ik laat mijn dierbaren kiezen 

 Ik heb liever dat er geen muziek is  

 

  

«Muziek geeft een z iel  aan ons hart en vleugels aan het denken»  
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toets 
Toets of thematische dresscode voor mijn dierbaren (bijvoorbeeld: gekleurde kledij) : 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

teksten 

 Ik wens het voorlezen van volgende, voor mij betekenisvolle tekst(en) : ......................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 Ik wens een laatste bericht op te nemen of te delen (zoals een geluidsopname of een filmpje - 

toe te voegen) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 Ik laat mijn dierbaren kiezen 

diavoorstelling 

 Ik wens de projectie van een diavoorstelling (foto’s toe te voegen aan uw A&G-dossier) : 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

receptie | lichte maaltijd na de ceremonie 

 Ik geef een recept door dat mij nauw aan het hart ligt (recept volgt nog) 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 Gekozen locatie : ........................................................................................................................... 

 Ik laat mijn dierbaren kiezen 

 Ik wens geen receptie na de ceremonie 
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herinneringen voor mijn familie 

 
Mijn familiegeschiedenis : ........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Mijn professionele achtergrond : ............................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Onderscheiding(en) : ................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Mijn passies en hobby’s : .......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Mijn levensmotto : ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Een mooie herinnering, mooie momenten : ............................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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de uitvaartverzekeringen 
Diverse financiële instellingen stellen formules voor op maat van ieders situatie.  

U bepaalt geheel vrij het verzekerde kapitaal voor uw uitvaart (meestal tussen 4.000 en 10.000 euro). 

het algemeen principe: 

1. U kiest een kapitaal waar een storting van een maandelijkse of jaarlijkse premie tegenover staat, 

gedurende een welbepaalde periode (bijvoorbeeld 20 jaar). 

 

2. Vanaf het einde van de wachtperiode (meestal enkele maanden na de ondertekening van het 

contract) en tot aan het overlijden, garandeert de verzekering de uitbetaling van het 

overeengekomen kapitaal. Deze contracten kunnen de identiteit van de door u gekozen 

uitvaartonderneming preciseren. 

3. Na de uitvaart is het meestal de verzekering die de factuur regelt met de uitvaartonderneming. 

Het eventuele credit- of debetsaldo zal worden toegewezen aan de rechthebbenden. 

Regelmatige betaling van de premie is essentieel om uw rechten op het gegarandeerde kapitaal te 

behouden. De betaling van uw premies aan uw verzekeringsmaatschappij geschiedt gedurende een 

bepaalde, vastgestelde periode. Er zijn ook minimum- en maximumleeftijdsvoorwaarden. 

Uitvaartverzekeringen zijn onderworpen aan de vigerende wetgeving, onder toezicht van de FSMA. 

de unieke premie I uitvaartcontract 

Indien u dat wenst, kunt u het totale bedrag van de aan u gegeven schatting vooraf betalen. Er komt 

dan een contract tussen ons. Onze prijzen voor leveringen en diensten zijn gegarandeerd: ze zullen 

niet veranderen tot het overlijden. Wij organiseren uw begrafenis volgens uw wensen. Alleen 

onvoorziene omstandigheden en de bedragen van de voorschotten zullen worden aangepast (d.w.z. 

gemeentelijke belastingen, mortuarium, enz.). Deze verschillen worden door uw begunstigden of via 

uw notaris geregeld. 

 

We vestigen de aandacht op het feit dat er geen duidelijke wetgeving is die het specifieke geval van 

uitvaartcontracten regelt, en dat deze formule een duidelijk vertrouwen in ons impliceert. Elk bedrijf 

is inderdaad vrij om de situatie naar eigen goeddunken te beheren en de meeste nemen deze 

verantwoordelijkheid "als een goede huisvader". 

 

Niets beschermt u echter tegen een mogelijk faillissement van de uitvaartonderneming. Het is 

daarom raadzaam om u vertrouwd te maken met de exacte voorwaarden van het voorgestelde 

contract. Deze financieringsmethode is daarom een optie die eerder wordt gekozen door families die 

de begrafenis organiseren van een geliefde wiens einde van het leven nabij is en aangekondigd door 

het medische team. 

bankdeposito 
Wist u dat het mogelijk is te sparen voor de uitvaartkosten? Het bedrag blijft, in geval van nood, 

volledig voor u beschikbaar. 

het principe: 

1. U opent een spaarrekening waarvan u de enige eigenaar bent en waarvan wij de begunstigden zijn 

na het verrichten van de uitvaart. 

2. Onze gedetailleerde offerte geeft een indicatie van het bedrag om op uw rekening te zetten. 
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3. Samen met u en de bank ondertekenen wij een overeenkomst die preciseert dat uw geld en de 

interesten op uw rekening blijven tot het overlijden. 

4. Na de uitvaart bezorgen wij een factuur aan de bank die deze vervolgens namens u betaalt. Het 

eventuele credit- of debetsaldo zal voor uw rechthebbenden zijn. 

De interesten op de rekening worden aangewend voor de uitvaartkosten. A&G FUNERAL GROUP kan 

zich niet verzetten tegen een vraag om de overeenkomst op te zeggen om kapitaal vrij te maken. De 

uitvaart zal echter worden georganiseerd voor zover de nalatenschap daartoe in staat is en op basis 

van een bestelbon getekend door een derde. 

 

financiering 

 Ik wil mijn begrafenis niet voorfinancieren 

 Sluiten van een overeenkomst met de bank voor regeling van de uitvaartkosten 

Bank : ................................................................................................................................. 

Referentie van de overeenkomst : .......................................................................................... 

 Betaling via een unieke premie 

Bedrag .............................................. betaald op ...................................................... 

 Uitvaartverzekeringen 

o Ik heb een uitvaartverzekering 

 Maatschappij : ........................................................................................................................... 

Polisnummer : ............................................................................................................................. 

Contactpersoon (makelaar) : ....................................................................................................... 

Adres : ......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

o Ik wil een uitvaartverzekering afsluiten 

o Ik heb een levensverzekering 

Maatschappij : ...................................................................................................................... 

Polisnummer : ..................................................................................................................... 

Contactpersoon (makelaar) : ............................................................................................... 

Adres : ........................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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A&G FUNERAL GROUP: uitvaartcentra met traditie 

 

Gevestigd in Brussel en Wallonië, brengt A&G FUNERAL GROUP vrouwen en mannen samen met een 

natuurlijk aanvoelen, empathie en een luisterend oor. Zij begeleiden u: 

✓ Bij het plannen van uw laatste reis 

✓ Bij het verliezen van een geliefde 

✓ Na het laatste Afscheid 

 

Elk detail telt  

Ieder van ons is uniek en verdient het om op een aparte manier herinnerd te worden. We zijn er voor 

u, om samen met u een persoonlijk eerbetoon te organiseren dat de belangrijke momenten van uw 

leven weerspiegelt. Een herdenking die betekenisvolle en rustgevende herinneringen zullen brengen 

voor de dierbaren die de dienst zullen bijwonen. 

 

Beschikbaar en attent  

Het netwerk van A&G FUNERAL GROUP biedt u kwaliteitsvolle, waardige en warme dienstverlening. 

Altijd beschikbaar, zijn wij er om u sereen te begeleiden in deze voorbereiding. 

Onze gedegen ervaring stelt ons in staat om aan alle wensen te voldoen, wat uw middelen ook zijn. 

 

 

een netwerk van agentschappen en uitvaartcentra  

tot uw dienst in België: 

BCE 0457.948.678 

info@ag-group.be             www.ag-group.be 

BIJSTAND BIJ OVERLIJDEN : 

02 792 08 00 

 


