Pakket Klein afscheid
Dit pakket is uiterst geschikt voor mensen die onbezorgd in kleine kring afscheid willen nemen van
hun dierbare. Heeft u geen mogelijkheid om uw dierbare thuis op te baren? dan brengen wij uw
dierbare naar een uitvaartcentrum/crematorium bij u in de buurt waar u de gelegenheid krijgt om
afscheid te nemen. Wij begeleiden u vanaf het moment dat het overlijden heeft plaatsgevonden tot
aan de dag dat de uitvaart plaats gaat vinden. U kunt hier de 15 locaties vinden en de aantal
bezoekers die per locatie zijn toegestaan.
Wat zit er inbegrepen in dit pakket.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het regelen en begeleiden van de crematie.
De details van de crematie worden telefonisch met u besproken.
Persoonlijk contact met de uitvaartverzorger.
De crematie van de overledene in een door ons geselecteerd crematorium.
30 minuten afscheid in een door u uitgekozen uitvaart locatie.
Laatste verzorging en kleden van de overledene.
De overledene in de kist leggen.
Overbrengen van de overledene.
Rouwvervoer op de dag van de crematie.
Levering van een nette uitvaartkist.
Digitale rouwkaart.
10 rouwkaarten inclusief verzending.
24 uur per dag telefonische ondersteuning van de uitvaartbegeleider.
Verstrekken van de as van de overledene in een as-bus of strooikoker ( de as wordt
tussen de 4 en 6 weken nadat de crematie heeft plaatsgevonden bij u thuis bezorgd)

Waar kunt u afscheid nemen van uw dierbare?
Locatie

Aantal toegestane gasten

Zeister Bosrust, Zeist.
Cremaere, Almere.
De Dijk, Maasluis.
Fine Vita, Heteren
Crematorium Jonkerbos, Nijmegen
De Nieuwe Ooster, Amsterdam.
DELA, Rotterdam.
Zuylen, Breda.
Uitvaartcentrum Zoetermeer.
Dela, Bergen op zoom.
Memento Mori, Heerde.

20 personen
20 personen
15 personen
20 personen
15 personen
15 Personen
20 personen
20 personen
20 personen
10 personen
10 personen

Boerhave, Groningen
Berkendonk, Helmond
Tripstraat, Den Haag
Dela, Hengelo

10 personen
10 personen
30 personen
10 personen

Kunt u geen geschikte locatie vinden waar het afscheid van uw dierbare kan plaatsvinden, informeer
dan naar de mogelijkheden. Voor een kleine toeslag kunnen wij wellicht wel een passende locatie
voor u vinden.

