Belangrijke informatie voor de
opdrachtgever van de crematie
De afscheidsplechtigheid
Voor de totale afscheidsplechtigheid kunt u bij reservering van de kleine aula in principe 5 kwartier gebruik maken van de
faciliteiten van het crematorium. Dit betekent dat u eerst de aula een half uur tot uw beschikking heeft en daarna 3 kwartier
de condoleanceruimte. Bij reservering van de grote aula zijn deze tijden respectievelijk anderhalf uur en twee maal drie
kwartier. Als u veel belangstellenden verwacht, uitgebreide muziekwensen heeft, veel sprekers het woord willen
voeren of om andere reden meer tijd tot uw beschikking wilt hebben in een van deze ruimtes, is het veelal mogelijk extra
tijd te reserveren. Hiervoor betaalt u enige meerkosten. Reservering van extra tijd dient direct bij vastlegging van datum en
tijdstip van de plechtigheid te worden opgegeven. U kunt de plechtigheid in de aula inrichten naar uw eigen ideeën. In de
meeste gevallen kan aan uw wensen worden voldaan. Bijzonderheden kunt u overleggen met uw uitvaartverzorg(st)er.
De muziek
U kunt tijdens de afscheidsplechtigheid muziek ten gehore laten brengen. Uw uitvaartverzorg(st)er beschikt over een
muzieklijst met de aanwezige muziek. U kunt ook eigen cassettes en/of cd’s laten spelen. Dit dient 24 uur voor gebruik aan
wezig te zijn. Ook is het mogelijk liveoptredens te verzorgen. Speciale wensen/voorzieningen dienen in dit geval aan uw
uitvaartverzorg(st)er te worden voorgelegd. Een electronisch orgel is in beide aula’s beschikbaar. In de grote aula staat een
vleugel.
De condoleanceruimte
Zoals wij aangaven, heeft u na de plechtigheid in de aula drie kwartier de beschikking over de condoleanceruimte. Hier
bestaat de gelegenheid tot condoleren en kunnen tevens consumpties worden aangeboden (koffie, thee, fris drank, wijnen,
bieren, cake, koek, broodjes, soep, etc.). Ook aan speciale wensen met betrekking tot de catering kunnen wij veelal
voldoen. Wij maken u erop attent dat wij de consumpties op de volgende wijze in rekening brengen:
Dranken: werkelijk gebruik.
Etenswaren en speciale wensen: bestelde hoeveelheid, c.q. het werkelijk gebruik.
Bloemen, linten en kaarten
Indien u niet aangeeft dat u andere wensen heeft, zullen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om enige
bloemstukken van de plechtigheid ter nagedachtenis op ons terrein te plaatsen. Alle linten en kaarten worden van de
bloemstukken afgehaald. De linten, kaarten, het bloemstukje alsmede enige informatiefolders kunt u van uw
uitvaartverzorg(st)er direct na de plechtigheid ontvangen.
De bestemming van de as
Er zijn vele mogelijkheden waaruit u een keuze kunt maken. Zo is het b.v. mogelijk de as in een sierurn bij te laten zetten in
de urnenmuur of in een urnengraf op het terrein van het crematorium. De as kan ook worden verstrooid. Indien u bij het
regelen van de uitvaart nog geen beslissing heeft kunnen of willen nemen of de asbestemming is niet duidelijk of incompleet
ingevuld, dan plaatsen wij de asbus zonder bijkomende kosten voor maximaal een half jaar in de bewaarruimte van
het crematorium. Na plaatsing in de bewaarruimte ontvangt u een informatiepakket ter ondersteuning bij het maken van een
definitieve asbestemmingskeuze. De bewaarruimte is niet toegankelijk. De medewerkers van het crematorium kunnen u over
alle asbestemmingen uitgebreid informeren.
Mogelijkheden ter nagedachtenis
Crematorium Groningen heeft op haar terrein vele mogelijkheden voor het plaatsen van gedenkplaquettes, zwerfkeien met
inscriptie, urnamenten en o.a. sierurnen.
Een bijzondere manier om de overledene te gedenken is een gedenksieraad, een miniatuururn of een glassculptuur. In een
gedenksieraad of miniatuururn wordt een kleine hoeveelheid as van uw dierbare bewaard. In een glassculptuur wordt een
kleine hoeveelheid as versmolten. Meerdere familieleden kunnen van deze tastbare nagedachtenisvormen gebruik maken.
Crematorium Groningen beschikt over een ontvangstruimte waar u voorbeelden van o.a. sierurnen, gedenkplaten,
gedenkstenen, zilveren miniatuururnen, glassculpturen, beeldjes, urnamenten en gedenksieraden kunt bezichtigen.
Daarnaast zijn er verscheidene informatiefolders beschikbaar.
Cd-opname/minidisk-opname
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.
Rookbeleid
Op grond van de nieuwe tabakswet is het roken in alle ruimtes van het complex niet toegestaan.
Algemeen
Het crematorium stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit een onjuiste beantwoording van de aan ommezijde
gestelde vragen voortvloeien. Aanvullingen/wijzigingen geschieden alleen indien de opdrachtgever dit middels een
handtekening bevestigt.
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