WENSEN VOOR MIJN UITVAART:
Volledige Naam:

Ik wil een advertentie

Adres:

Welk medium:

Postcode / plaats:

Bloemen:

Geboren te:

Voorkeur:

SELECTEER

SELECTEER

BSN nummer:

SELECTEER

Orgaandonatie:
Geloofsovertuiging:

Rouwauto kleur:
Volgauto’s:

WEET U DAT:

Muziek keuze:
Bij mijn overlijden graag bellen:

Cake en koffie best

Naam:

bitterballen en

Tel:

rosé mag zijn?

Ik wil graag worden

Er een lichte vorm

SELECTEER

van balseming

Locatie:

er niet persé een

Met

SELECTEER

kist gebruikt hoeft

Toespraken:

SELECTEER

Kist dalen:

SELECTEER

Condoleren na afloop:

SELECTEER

bestaat?

Een uitvaart op maat

Ik wil opgebaard worden

SELECTEER

en een condoleance

SELECTEER

U tot het allerlaatste

Bij de condoleance mag de kist open

SELECTEER

moment mee mag

Voorkeur locatie:

niet persé uw

met uw dierbare?

Materiaal kist:

uitvaartonderneming

Rouwkaarten:

hoeft te zijn?

te worden?

Thuisopbaring ook

Overige wensen:

al snel € 5.000 kost?

Uw verzekeraar

Opmerkingen:

tot de mogelijkheden

Aldus getekend door:

behoort?

Datum:

EMAIL FORMULIER

(Als bijlage kunt u een eigen tekst en/of gedicht bijvoegen)

Kooreman uitvaartverzorging • 06- 22 89 30 80 • 24 uur per dag bereikbaar

brigitte@kooremanuitvaartverzorging.nl • www.kooremanuitvaartverzorging.nl

Kooreman Uitvaartverzorging begeleidt u bij uw persoonlijk

Wel eens nagedacht over uw eigen uitvaart?

afscheid na een overlijden. Een begrafenis of crematie

Het is geen makkelijk onderwerp om bij

in Hoofddorp, Haarlemmermeer of omstreken. Middels

stil te staan, maar zeker wel een belangrijk

eenvoorbespreking geef ik u inzicht in de kosten en

onderwerp om te bespreken. Denkt u dan aan

mogelijkheden van uw wensen. Ongeacht hoe u verzekerd

bijvoorbeeld het financiële aspect, verze

bent maak ik voor u en vooral mét u een een mooi afscheid

keringen en uitvaartwensen. Ik kom graag

voor u en/of uw dierbare(n).:

een keer bij u langs om een en ander eens
met u door te nemen. Het verplicht tot niets!

Brigitte Kooreman
uitvaartleider

06- 22 89 30 80
24 uur per dag bereikbaar

brigitte@kooremanuitvaartverzorging.nl
www.kooremanuitvaartverzorging.nl

PROFESSIONEEL, PERSOONLIJK EN BETROKKEN

