Belangrijke informatie voor de
opdrachtgever van de crematie
Algemeen
De opdrachtgever is de contactpersoon die de coördinatie van de uitvaart op zich neemt. Deze persoon is ook degene die de
keuze van asbestemming bepaalt.
Een aanvraag voor een crematie wordt uitsluitend geaccepteerd indien het formulier volledig is ingevuld en is ondertekend
door de opdrachtgever van de crematie.
Veranderingen in de wensen die via dit formulier zijn kenbaar gemaakt, kunnen tijdig schriftelijk met handtekening van de
opdrachtgever bij het crematorium worden doorgegeven. Het crematorium stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen die
uit een onjuiste beantwoording van de aan de voorzijde gestelde vragen voortvloeien.
De plechtigheid
Voor de totale plechtigheid kunt u standaard 1,5 uur gebruik maken van de faciliteiten van het crematorium. U heeft eerst
45 minuten ter beschikking voor de aula en daarna 45 minuten voor de condoleanceruimte. Als u veel mensen verwacht,
uitgebreide muziekwensen en/of veel sprekers heeft of om een andere reden meer tijd wilt hebben voor het afscheid, dan
kunt u extra tijd (per blok van een half uur) reserveren tegen enige meerkosten. Bij groepen groter dan 100 personen
adviseren wij u dringend extra tijd te reserveren. U kunt de plechtigheid inrichten naar uw eigen ideeën. Het crematorium
zal in de meeste gevallen aan uw wensen kunnen voldoen. Bijzonderheden kunt u overleggen met uw uitvaartverzorg(st)er.
Indien u dit wenst, is het mogelijk om aan het einde van de plechtigheid in het bijzijn van u en uw gasten de kist aan het oog
te laten onttrekken.
De muziek
Muziek geeft de plechtigheid een persoonlijke uitstraling. De uitvaartverzorg(st)er beschikt over een muzieklijst met de
aanwezige muziek. Hieruit kunt u kiezen. Uiteraard kunt u ook eigen cd’s of dvd’s meenemen of live muziek laten verzorgen.
Uw eigen muziek dient uiterlijk de dag voor de plechtigheid om 15.00 uur aanwezig te zijn op het crematorium zodat we
deze kunnen testen. Speciale wensen voor de live muziek kunt u bespreken met uw uitvaartverzorg(st)er. In onze aula is een
keyboard aanwezig.
De condoleanceruimte
Na de plechtigheid in de aula heeft u 45 minuten de beschikking over de condoleanceruimte. Hier hebben uw gasten de
gelegenheid tot condoleren en kunt u hen een consumptie aanbieden (koffie, thee, frisdranken, cake, koek, broodjes,
sandwiches, soep, etc.). Ook aan speciale wensen met betrekking tot catering (high tea buffet, etc.) kunnen we veelal
voldoen. Vraag ook naar onze speciale arrangementen. De consumpties worden op de volgende wijze in rekening gebracht:
Dranken: werkelijk gebruik.
Etenswaren en speciale wensen: bestelde hoeveelheid c.q. het werkelijk hoger gebruik. Dit in verband met de
bederfelijkheid van consumpties.
De gebruikte consumpties in de familiekamer en de ontvangstruimte worden ook in rekening gebracht.
Diverse arrangementen: de bestelde hoeveelheid.
Overgebleven uitgeserveerde drank- en etenswaren kunnen niet mee naar huis genomen worden. Zelf meegebrachte
consumpties worden niet geaccepteerd.
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.
Bloemen, linten en kaarten
U kunt aan ons aangeven wat u wilt doen met de bloemen. Indien u dit niet doet dan plaatsen wij de bloemen van de
plechtigheid op het crematoriumterrein.
De kaarten en linten halen wij er af en deze ontvangt u van de uitvaartverzorg(st)er.
Bijzondere voorwerpen in de kist
Soms willen mensen iets meegeven in de kist van de overledene. Wij verzoeken u met de uitvaartverzorg(st)er te overleggen
wat er wel en niet meegegeven kan worden.
De opbrengst van (edel)metalen schenken wij via het J.C. Vaillantfonds aan diverse goede doelen.
Bestemming van de as
Wij bewaren de as tot een maand na de crematiedatum in het crematorium. Dit is een wettelijke regeling. Tijdens deze
periode ontvangt de opdrachtgever informatie over de mogelijkheden van de bestemming van de as. De opdrachtgever laat
het crematorium weten wat de bestemming van de as gaat worden. Als deze wens na 10 jaar niet is gecommuniceerd aan het
crematorium vervalt het recht op de as. Dan verstrooien de medewerkers van het crematorium de as zonder de familie
hiervan in kennis te stellen. Geef bij verhuizing uw nieuwe adres door.
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