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Wanneer je zelf een uitvaart wilt of moet 
organiseren dan hebben wij een handig 
checklist samengesteld. Deze helpt je om de 
meest belangrijke zaken te regelen. Uiteraard 
kun je altijd beroep doen op Kleinschalig 
Afscheid. Voor meer informatie kun je kijken op 
www.kleinschaligafscheid.nl of je kunt contact 
opnemen via 013 231 00 13.

Op onze website www.kleinschaligafscheid.nl  
zijn ook deze checklists te downloaden:

• Checklist voor thuisopbaring

• Checklist bij overlijden

   Bepaal of het afscheid voor een klein of groot 
gezelschap wordt georganiseerd

   Zonder bijzondere formaliteiten dient de uitvaart 
uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden 
gepland te worden

   Bepaal in wat voor een type kist de overledenen 
wordt opgebaard. Kijk voor de mogelijkheden op 
www.kleinschaligafscheid.nl

   Kiest je voor een begrafenis? Dan kan het zijn 
dat je een keuze moet maken voor het type 
graf; algemeen graf volwassenen, familiegraf, 
bijzondere grafkelder, et cetera

    Maak een keuze over de wijze waarop je het 
overlijden bekend wilt maken; post en/of online

    Bedenk wie je wilt uitnodigen voor de 
afscheidsceremonie. Denk aan: familie, vrienden, 
werkgever, buren, buurtgenoten of personen in 
het buitenland 

   Beslis of het rouwbezoek besloten is of vrij 
toegankelijk 

    Maak de keuze of je de overledene wilt laten 
cremeren of begraven. Kies vervolgens een 
crematorium, begraafplaats of natuurbegraafplaats

    Wil je een kerkelijke plechtigheid organiseren? 
Kies dan de het type kerk en de gewenste locatie. 
Bepaal ook wie de voorganger is

   Bepaal hoeveel tijd je nodig hebt voor de dienst in 
het crematorium of de begraafplaats
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   Bepaal op welke dag de uitvaart plaatsvindt. 
Houd daarbij rekening het tijdig informeren 
van de genodigden. Maak een lijst hiervan, 
bij voorkeur in Excel. Noteer naast de namen 
ook de postadressen, telefoonnummers en 
e-mailadressen. Dit kan handig zijn voor het 
versturen van een bedankkaartje.

   Regel op tijd het rouwdrukwerk en geef bij de post 
aan dat het rouwpost betreft

   Bepaal welke foto en/of foto’s op de rouwkaart 
wordt/worden geplaats

    Moet er ook een foto op de kist of in de aula 
geplaatst worden? Zo ja, bepaal het formaat, laat 
deze op tijd afdrukken en inlijsten

   Als je een multimediapresentatie wilt verzorgen, 
verzamel dan de gewenste foto’s, video’s en/of 
audiofragmenten

   Bepaal of je de ceremonie vast wilt laten leggen in 
beeld; foto en/of video

   Wil je persoonlijke voorwerpen van de overledene 
tijdens opbaring en/of ceremonie tonen; zoals 
foto’s, schilderijen, beelden of andere persoonlijke 
spullen? Leg ze klaar.

     Is er behoefte aan bloemen? Zo ja, welke soort en 
kleur? Ga je zelf een boeket maken of laat je dit 
door een bloemist verzorgen?

   Mogen genodigden ook bloemen geven of wens je 
  liever een donatie voor een goed doel 

  
  KWF 
  ALS 
  Hartstichting 
  Dierenlot

   Wat voor type vervoer wordt ingezet? Eigen 
vervoer, volgauto’s, rouwkoets, zijspan, motor, 
et cetera. Wat is de gewenste kleur van het 
rouwvervoer? Beslis of er iemand meerijdt in de 
rouwauto waarin de overledene ligt

     Bepaal de route op weg naar het crematorium 
of (natuur)begraafplaats. Denk aan: huis van de 
overleden, ouderlijk huis of andere dierbare plek

   Zijn er sprekers tijdens de ceremonie? Zo ja, wie is 
dat of wie zijn dat?

     Is er tijdens de ceremonie muziek gewenst?  
Zo ja, is dit live, van een LP of digitaal. Zoek en 
boek de betreffende muzikant en/of zet de muziek 
op een USB-stick of CD-rom. Bepaal ook de 
afspeelvolgorde

   Maak een programma van de plechtigheid als deze 
definitief is bepaald (zorg voor een aantal kopieën 
en neem deze meen naar de ceremonie)

   Wil je consumpties geven aan de genodigden?  
Zo ja, wat en voor welk totaalbedrag?

    Wil je een persoonlijke herinnering in de vorm van 
een vingerafdruk wat later gebruikt kan worden 
voor het maken van een sieraad? Of wens je een 
plukje haar te bewaren?
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