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Laatste verzorging

Uitvaartcentrum Groningen biedt alle faciliteiten voor

De laatste verzorging van uw overleden dierbare kan

de zorg van de overledene, vanaf het moment van

zowel thuis plaatsvinden als in het uitvaartcentrum.

overlijden tot en met de afscheidsplechtigheid. Het

In beide situaties kunt u bij de laatste verzorging

uitvaartcentrum is dagelijks voor u als nabestaande

aanwezig zijn en deze eventueel zelf, samen met

en voor uw naasten en gasten geopend. Het gebouw

ons verzorgingsteam, uitvoeren. Het uitvaartcentrum

beschikt over een complete verzorgingsruimte, tien

heeft een compleet ingerichte verzorgingsruimte waar

sfeervol ingerichte rouwkamers en drie rouwkamers

de overledene wordt gewassen en aangekleed. Deze

en suite.

ruimte is ook geschikt voor rituele bewassingen.

Voor afscheidsbijeenkomsten, condoleances of een

Het overbrengen naar ons uitvaartcentrum kan 24 uur

informeel samenzijn kunt u gebruikmaken van onze

per dag. Indien gewenst kunt u uw dierbare hierbij

huiskamer of de Martinizaal (aula). In de huiskamer

begeleiden. De uiterlijke verzorging - verzorging van

kunnen wij ongeveer 20 tot 25 personen ontvangen

het haar, de nagels en de make-up - kan ook samen

en in de aula ongeveer 40 tot 50 personen. Vanuit

met u in de rouwkamer plaatsvinden.

het uitvaartcentrum kunt u, op de dag van de uitvaart,
achter de rouwauto aan lopen en zo uw dierbare
naar het nabij gelegen crematorium begeleiden.

Rouwbezoek

Condoleanceruimte

Indien u kiest voor opbaring in ons uitvaartcentrum,

De condoleance kan plaatsvinden in de rouwkamer.

krijgt de overledene een eigen rouwkamer. U kunt

Verwacht u een groter aantal bezoekers, dan kunnen

zelf bepalen wanneer en hoe lang u uw overleden

wij de condoleance in de huiskamer of in de Martini-

dierbare wilt bezoeken tijdens de openingstijden van

zaal organiseren. Dit kan - in overleg - overdag, ’s avonds

het uitvaartcentrum. In het uitvaartcentrum is dan

en in het weekend. In beide ruimten kunt u gebruik-

altijd een gastvrouw aanwezig om u te ontvangen.

maken van onze muziekinstallatie.

Indien u dit wenst, kan zij uw gasten en andere
belangstellenden ontvangen en begeleiden naar de

Tijdens de condoleance kunnen wij aan alle catering-

rouwkamer, waar zij afscheid kunnen nemen van de

wensen voldoen. U kunt kiezen uit bijvoorbeeld een

overledene.

uitgebreid lunch- of koffiearrangement, een Engelse
High Tea of een exclusief wijnarrangement met hapjes.

Al onze rouwkamers zijn sfeervol ingericht. Iedere

Wij helpen u graag bij het maken van een keuze voor

kamer heeft een eigen thema, zoals ‘’t Wad’,

een passend arrangement.

‘Verhildersum’, ‘de Duinen’, ‘Hoge der A’ en ‘Peerd
van Ome Loeks’. Het interieur is afgestemd op deze

Capaciteit

thema’s, waardoor iedere rouwkamer zich kenmerkt

Huiskamer:

door een eigen uitstraling en sfeer. U bent vrij om

circa 20 tot 25 personen.

de kamer in te richten met bloemen, persoonlijke

Martinizaal (aula):

bezittingen, foto’s en tekeningen, zodat uw dierbare

circa 40 tot 50 personen.

door herinneringen wordt omringd.

Openingstijden
Familie- en rouwbezoek:
Van maandag tot en met vrijdag van
11.00 tot 19.30 uur, op zaterdag, zondag
en alle feestdagen van 15.00 tot 18.00 uur.
Condoleances:
In overleg met uw uitvaartverzorger of het
bedrijfsbureau (telefoon 050 571 7244).
Receptie:
Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Buiten deze tijden wordt de telefoon doorgeschakeld
naar de dienstdoende uitvaartverzorger.
Bezorgen bloemen:
Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.30 uur.
In het weekend van15.00 tot 18.00 uur

Adresgegevens
Uitvaartcentrum Groningen
Crematoriumlaan 2
9747 AM Groningen
Telefoon: 050 571 7244
E-mail: bedrijfsbureau.groningen@yarden.nl
Fax: 088 927 3866
www.yarden.nl

Als u gebruik maakt van onze faciliteiten, zijn de
Algemene voorwaarden en de Servicegids van toepassing.

