Belangrijke informatie voor de
opdrachtgever van de crematie
Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Crematoria van toepassing. Deze zijn
gedeponeerd onder nummer 206/90 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
Kisten of andere omhulsels gemaakt van of voorzien van materialen die rookvorming danwel schade kunnen veroorzaken aan
de installaties, worden niet geaccepteerd.
De opdrachtgever van deze crematie/begrafenis stelt zich aansprakelijk voor de betaling van alle uit deze aanvraag
voorkomende kosten.
De opdrachtgever van deze crematie/begrafenis verklaart deze aanvraag te hebben gedaan in overeenstemming met de
(vermoedelijke) wensen en/of laatste wilsbeschikking van de overledene.
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de
crematie/begrafenisplechtigheid in het bezit van het crematorium te zijn (de zaterdag geldt hierbij niet als werkdag).
Begraven/cremeren
Bij een begrafenis/crematie kunt u gebruik maken van de faciliteiten van Ölandhorst. Standaardtijd voor een reservering is
anderhalf uur. Indien u verlenging van de tijd wenst, dient u dat bij de reservering van de tijd aan te geven. De verlenging
wordt doorberekend. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. U kunt de belangstellenden dan een consumptie
aanbieden. De uitvaartverzorg(st)er kent de mogelijkheden. Overgebleven uitgeserveerde dranken en etenswaren kunnen
niet naar huis worden meegegeven.
Overschrijding gereserveerde tijd
Wanneer u de gereserveerde tijd overschrijdt (langer dan 15 minuten) wordt de extra gebruikte tijd in rekening gebracht.
De opdrachtgever van de crematie/begrafenis verklaart dat hij/zij zich aansprakelijk stelt voor de gevolgen die zich uit de
beantwoording en uit de niet of niet voldoende beantwoording van de gestelde vragen zouden kunnen voordoen.
Muziek
Indien u eigen cassettebandjes en/of cd’s wilt laten afspelen dan dienen deze uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag
voorafgaande aan de plechtigheid in het bezit van het crematorium te zijn (de zaterdag geldt hierbij niet als werkdag).
Opname plechtigheid
Wij maken uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever een opname van de plechtigheid. Na overdracht van het opgenomen
materiaal wordt dit uit ons bestand gewist. In het kader van privacywetgeving mag u de opname uitsluitend verstrekken
aan/vertonen in huiselijke kring. Achteraf (na)bestellen is dus niet mogelijk.
Mogelijkheden ter nagedachtenis
Centrum voor overlijdenszorg Ölandhorst heeft, in samenwerking met de gemeente Lelystad, mogelijkheden voor het
plaatsen van een gedachtenisplaatje op één van de zwerfkeien die op de gedachtenisplek nabij het strooiveld staan.
Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Ölandhorst. Tevens beschikt Ölandhorst over een columbarium (binnen), urnenmuur
(buiten), urnengraven (buiten).
Bij Ölandhorst kunt u terecht voor specifieke uitvaartartikelen, zoals sieraden, medaillons, glasobjecten, beelden,
gedenkplaten en – stenen en sierurnen. Speciaal hiervoor heeft het centrum een kleine uitvaartwinkel ingericht.
Medewerkers van Ölandhorst en uw uitvaartverzorg(st)er adviseren u graag hierover.
Asbestemming
Indien de opdrachtgever op de dag van de crematie nog geen beslissing betreffende de bestemming van de as heeft
genomen, wordt de asbus zonder kosten voor een periode van maximaal een half jaar bijgezet in de algemene nis. Deze nis is
niet voor bezoek toegankelijk. Geeft de opdrachtgever van de crematie binnen dat half jaar geen bestemming aan de as, dan
heeft de manager van het crematorium het recht de asbus naar elders te doen overbrengen, danwel daarover op andere
wijze te beschikken.
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