Familiekamer

Openingstijden

In de familiekamer van Yardenhuis Reestborgh kunt u,

24-uurskamers:

voordat de crematie- of begrafenisplechtigheid begint,

voor de naaste familie 24 uur per dag toegankelijk,

in besloten (familie)kring bij elkaar zijn. Deze sfeervolle

zonder afspraak.

ruimte biedt alle gelegenheid om een moment tot

Receptie:

rust te komen en eventueel de laatste details met de

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

uitvaartverzorger te bespreken.

Aanbrengen overledene:
24 uur per dag. De familie kan de overledene

Capaciteit

hierbij begeleiden.

24-uurskamers:

Aanbrengen bloemen:

5 kamers; maximaal 10 personen per kamer.

bij de receptie, van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot

Aula:

16.30 uur. Op zaterdag tijdens plechtigheden en in

maximaal 250 personen (160 zitplaatsen).

het gehele weekend in overleg met de dienstdoende

Restaurants:

medewerker.

maximaal 150 personen (100 zitplaatsen).
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Als u gebruik maakt van onze faciliteiten, zijn de Algemene
voorwaarden en de Servicegids van toepassing.

Uitvaartcentrum
Yardenhuis Reestborgh

Uitvaartcentrum Reestborgh

Laatste verzorging

Rouwbezoek

Yardenhuis Reestborgh biedt alle faciliteiten voor

De laatste verzorging van uw overleden dierbare kan

De opbaarkamers bieden ruimte voor maximaal tien

de zorg van de overledene, vanaf het moment van

zowel thuis gebeuren als in het uitvaartcentrum. In

personen. Verwacht u een groter aantal bezoekers,

overlijden tot en met de plechtigheid. Voor u als

beide situaties kunt u bij de laatste verzorging aan-

dan kunnen wij het rouwbezoek in de aula organiseren.

nabestaande is het uitvaartcentrum dag en nacht

wezig zijn en deze eventueel zelf, samen met ons

Indien gewenst kan het rouwbezoek ook ’s avonds of

toegankelijk. Het uitvaartcentrum deelt het terrein

verzorgingsteam, uitvoeren. Het uitvaartcentrum

in het weekend plaatsvinden. U kunt gebruik maken

met de algemene begraafplaats Meppel.

heeft een compleet ingerichte verzorgingsruimte,

van de muziekinstallatie en een beamer.

waar de overledene wordt gewassen en aangekleed.
Het uitvaartcentrum beschikt over een complete

Deze ruimte is ook geschikt voor rituele bewassingen.

verzorgingsruimte, vijf 24-uurs opbaarkamers, een

Tijdens het rouwbezoek kunnen wij aan al uw wensen
op cateringgebied voldoen, zoals een uitgebreide

familiekamer, een restaurant voor grote en kleinere

Het overbrengen van de overledene naar ons uit-

lunch, een koffiearrangement met zoete lekkernijen

groepen en een aula. De aula kan gebruikt worden voor

vaartcentrum kan 24 uur per dag. Indien gewenst

of een Engelse high tea.

condoleances, crematie- en begrafenisplechtigheden.

kunt u uw dierbare hierbij begeleiden. De uiterlijke
verzorging - verzorging van het haar, de nagels en de
make-up - kan ook samen met u in de opbaarkamer
plaatsvinden.

24-uurskamers
Als nabestaande krijgt u een eigen sleutel van het
uitvaartcentrum en de opbaarkamer. U kunt zelf
bepalen wanneer en hoe lang u bij uw overleden
dierbare wilt verblijven. Ook bent u vrij om de kamer
in te richten met bloemen, persoonlijke bezittingen
en foto’s, zodat de overledene door herinneringen
wordt omringd. Alle kamers zijn sfeervol ingericht
en voorzien van een muziekinstallatie.

