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Heeft u vragen of wilt
u informatie?
De afgekondigde maatregelen gelden
in ieder geval tot 6 april 2020.
Wij realiseren ons dat deze enorme
impact hebben.
Gezien de bijzondere omstandigheden
hopen wij op uw begrip.
Neem gerust contact met mij op als u
aanvullende vragen heeft.

HEEFT U
NU
TE MAKEN
MET
AFSCHEID?

Maatregelen

Afscheid tijdens de
Corona crisis
De afgelopen week zijn er
verregaande maatregelen getroffen
door de overheid om verdere
verspreiding van het coronavirus te
beperken.
Deze hebben grote gevolgen voor
condoleancebezoeken en
uitvaartdiensten.
Wij zijn verplicht om aan deze regels
gehoor te geven en hebben ze voor u
op een rijtje gezet. Inclusief
aanvullende alternatieven.
Onze service blijft ongewijzigd.
Samen met u organiseren we een
persoonlijk en waardevol afscheid.

Condoleancebezoeken en
uitvaartplechtigheden mogen uit
maximaal 30 personen bestaan.
Er is geen horeca beschikbaar op
locatie.
Een nazit kan helaas niet
plaatsvinden. Wij verzoeken alle
aanwezigen om na de plechtigheid te
vertrekken.
Wij beperken zoveel mogelijk fysiek
contact. Ik zal voornamelijk
telefonisch contact met u
onderhouden.
Handen schudden is nu niet mogelijk.
Als alternatief kunt u uw hand op uw
hart leggen of het namasté gebaar
maken.

Alternatieven
Wij bieden de optie aan om
uitvaartdiensten live te streamen.
Op deze manier kan iedereen toch
op hetzelfde moment afscheid
nemen van een dierbare.
De uitvaartdienst kan worden
gefilmd en opgenomen zodat het
mogelijk is om de beelden op ieder
gewenst moment terug te kijken of
te tonen aan personen die niet
aanwezig waren.
Een uitvaartfotograaf kan de dienst
voor u vastleggen en een fotoboek
maken van de uitvaart.
Het organiseren van een
herdenkingsdienst op een later
moment. Zodra de maatregelen niet
meer van kracht zijn kan er alsnog
een herdenking plaatsvinden voor
overleden dierbare.

