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Een afscheid
dat past bij
uw wensen
én bij uw
budget

Alles wat u wilt weten over
de kosten en mogelijkheden
van een persoonlijk afscheid
Speciale editie over kosten van een uitvaart

Uitgave mei 2017
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Een afscheid dat past bij
uw wensen en bij uw budget
Misschien voelt het voor u wat vreemd of zakelijk om bij een
afscheid zo nadrukkelijk over kosten te praten. Of om er over

Bij het verzorgen van een afscheid
staan uw wensen voorop. Het zijn
immers de persoonlijke ideeën
die een uitvaart uniek maken.
Naast wensen spelen er echter
meer zaken die de invulling
van een afscheid beïnvloeden.
Zoals kosten en budgetten.
Ook daarover beslist u zelf.

na te denken. Het liefst regelt u de uitvaart precies zoals u
deze voor ogen heeft. En op zo’n manier dat wensen en kosten
elkaar vinden.

Goede adviezen, verstandige keuzes

Uw keuzes bepalen de kosten van het afscheid. Grote wensen
hebben een bijpassend kostenplaatje. Het is goed om te weten
dat een waardig en persoonlijk afscheid bij ons niet afhangt van
het budget. Met goede adviezen maakt u de juiste, betaalbare
keuzes. Daar helpen wij u graag bij.

Wist u dat ...

...wij vanaf 2.500 euro een uitvaart kunnen
verzorgen? Eenvoudig en bescheiden zijn
daarbij de uitgangspunten, terwijl u mag
vertrouwen op kwaliteit en waardigheid.
Ook onze goede, betrokken dienstverlening
is daarbij vanzelfsprekend.

Wellicht kiest u bewust voor een betaalbaar afscheid omdat u
eenvoudig of bescheiden voldoende vindt. Of misschien heeft
u geen andere keuze. Wat u wilt of kunt besteden aan een
uitvaart maakt voor ons geen verschil. Wij verzorgen iedere
begrafenis of crematie met dezelfde zorg en aandacht.

Vertrouwde kwaliteit, ongeacht uw budget

Kiest u voor een een zogeheten ‘budget’ uitvaart? Juist dan
is het goed om eens met een van onze uitvaartbegeleiders
te praten. Samen kunnen we uw wensen afstemmen op
uw budget.

Wellicht heeft u erover gehoord of
gelezen: de ‘budget’ uitvaart,
een uitvaart die niet duurder
is dan nodig. Een ingetogen
invulling met bescheiden middelen.
De kosten worden zo laag mogelijk
gehouden, terwijl waardig en goed
verzorgd voorop blijven staan.
Al vanaf 2.500 euro kunnen wij
een eenvoudige maar complete
uitvaart verzorgen.

Budget uitvaart Essentie
Cremeren

• Keuze uit een populaire uitvaartkist
• Vervoer
• Koeling en verzorging
• Crematie

€ 2.500

Budget uitvaart Essentie Plus
Begraven

• Keuze uit een populaire uitvaartkist
• Vervoer
• Koeling en verzorging
• Begraven

€ 3.000

Een betaalbare uitvaart regelen? Denkt u dan hier aan:

1
2

Begin bij uw wensen

3
4

Kies voor een uitvaartbegeleider die bij u past

Zet uw wensen op een rij. Hiervoor kunt u gratis een
‘wensenformulier’ bij ons opvragen. In een gesprek
met een van onze uitvaartbegeleiders wordt duidelijk
of uw ideeën en budget op elkaar aansluiten.

Check uw uitvaartverzekering
Bekijk wat er wordt uitgekeerd bij overlijden en toets
uw wensen aan dit bedrag. Bent u niet verzekerd?
Dan vertellen wij u graag over de mogelijkheden.
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Goede, begripvolle zorg is van groot belang. Voor u moet het
goed voelen. Let u vervolgens op tarieven van uitvaartbedrijven. Hoewel deze uiteenlopen, scheelt het onderaan de streep
vaak weinig. Dan maakt juist kwaliteit het verschil.

Zelf doen of laten regelen?
Er zijn zaken die u en uw nabestaanden zelf kunnen
regelen. Bespreek daarom met onze uitvaartbegeleiders wat u
zelf regelt en wat wij voor u kunnen verzorgen.

Maakt u eens een afspraak
Een betaalbare uitvaart begint bij inzicht. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn
bij uw budget. Bel ons voor een afspraak. Wij komen graag langs. Uiteraard bent u ook
welkom in ons uitvaartcentrum in hartje Steenwijk.
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De kracht van een
goede uitvaartbegeleider
Bij het verzorgen van een afscheid staan
nabestaanden er niet alleen voor. Zij kunnen
vertrouwen op de zorg en kennis van onze
goede uitvaartbegeleiders. Maar wat maakt
iemand goed in zijn of haar vak? Wat is de
kracht van een goede uitvaartbegeleider?

De betrokken
mensen van
De Laatste Eer
Steenwijk

“Werken in de uitvaart gaat over mensen,
over mee- en inleven. Over geïnteresseerd
zijn en iets goeds willen doen voor een ander.
Dat zat altijd al in mij. Als uitvaartbegeleider
sta je dicht bij de nabestaanden, je kent de
wensen en voelt wat goed en gepast is. Zo
maak je samen keuzes en leef je met elkaar
naar het definitieve afscheid toe.”

Wat u ‘goed’ vindt, bepaalt u uiteraard zelf. Maar volgens
ons zijn er wel degelijk vaardigheden en eigenschappen
die onze mensen goed maken in wat zij kunnen en doen.
Voorop staat voor ons een persoonlijke uitvaart waarbij
ook alle praktische zaken goed zijn geregeld. Dat zien wij
als de standaard norm en daar mag u op rekenen.
Daarnaast gaat het om luisteren en begrijpen. Wensen
aanhoren en aanvoelen. Daarom hebben nabestaanden
bij ons contact met één uitvaartbegeleider. Dezelfde
persoon die het afscheid van begin tot eind begeleidt.
Dat maakt het persoonlijk en vertrouwd.
Onze mensen staan u bij in een periode waar verdriet
meer ruimte verdient dan de praktische zaken. Wij
beantwoorden uw vragen, geven de nodige informatie
en helpen u bij het maken van keuzes. De beste zorg en
persoonlijke wensen als uitgangspunten, dat is de kracht
van een goede uitvaartbegeleider.

“Ondanks dat ik dagelijks verdriet zie
en meebeleef, blijft het mij raken. Maar
ik ben er niet om met de naasten mee te
huilen. Op die momenten moet ik mijn
emoties ‘parkeren’, even uitschakelen.
Mijn taak is dan om te zorgen dat er
goed en waardig afscheid genomen
kan worden. Op de manier die men
voor ogen heeft. Dat is mijn taak en
mijn doel.”
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“Het blijft heel bijzonder
om zo dicht bij mensen
te mogen zijn als ze
kwetsbaar zijn.”

Emiel Bezembinder
“Ik kom uit de regio. Daarmee deel ik het
nuchtere dat veel mensen in deze omgeving
hebben. Ik ben hier echt thuis en weet
hoe het hier werkt, hoe we hier met elkaar
omgaan. Dat merken de families waar
ik kom en dat vindt men fijn. Zeker in zo’n
zware periode is die herkenning heel welkom.”

Steffen Jonkman

“Sinds mijn vader overleed, voel ik echt wat
verdriet is en wat andere mensen doorstaan bij
een afscheid. Ik snap het als iemand even geen
weg weet met zijn verdriet. Op zo’n moment kan
een hand op een schouder zoveel betekenen.
Emoties begrijpen en tonen, dat past bij me, hoort
bij mijn vak en dat geef ik ruimte.”

Linda Bult
Janet Bloks
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Voorbeelden uit de praktijk

Klein en intiem

Mevrouw van Tongeren belde ons op het
moment dat haar man was overleden. Het
echtpaar had een dochter, zij overleed enkele
jaren geleden. Haar afscheid was groots en
meeslepend. Juist daarom koos mevrouw
Van Tongeren nu voor een klein en intiem
afscheid. Dat past volgens haar bij haar man
en bij haar kleine kring van intieme vrienden
en enkele familieleden.

Toosten op het leven
Er worden enkele rouwbrieven verstuurd en in onze Kapel vindt
een samenkomst plaats, bijgewoond door zeventien mensen.
Mevrouw van Tongeren bezocht hier haar man in de dagen voor
het definitieve afscheid. Daardoor voelt onze Kapel voor haar
als een vertrouwde omgeving. Tijdens de samenkomst wordt er
geluisterd naar muziek en is er ruimte en tijd om herinneringen
op te halen. Enkele rode rozen sieren de kist. Meegaan naar het
crematorium wil mevrouw Van Tongeren liever niet. Zij kiest
ervoor om haar man uit te zwaaien als de rouwauto naar het
crematorium rijdt. Samen met haar gasten blijft ze in de Kapel
en drinken ze nog een glaasje wijn.

De kosten van deze uitvaart bedragen in totaal € 3.220

Mevrouw Polman en haar echtgenoot
stonden samen nog midden in het leven.
Toen haar man overleed koos mevrouw
Polman voor een groots afscheid. Nadat
haar man een aantal dagen thuis werd
opgebaard, wilde zij afscheid nemen in
de Grote Kerk van Steenwijk. Zij wilde
de grote familie- en vriendenkring de kans
geven samen met haar afscheid te nemen.

Er worden 120 rouwbrieven verstuurd om de vele gasten uit te nodigen
voor het afscheid. De Grote Kerk is een mooie locatie voor een dergelijk
grote groep gasten. Na de prachtige dienst met predikant en muziek
gaan alle aanwezigen gezamenlijk naar de begraafplaats. Voor de naaste
familie is er een volgauto. Zes jonge, professionele mannen dragen de
eikenhouten kist. Na de indrukwekkende bijplaatsing in het familiegraf
is iedereen welkom in het restaurant waar de familie vaak op zondagmiddag thee dronk na een wandeling. Hier is gelegenheid om mevrouw
Polman te condoleren en om in informele sfeer samen herinneringen
op te halen. De samenkomst begint met een toost op het leven van
de heer Polman.

De kosten van deze uitvaart bedragen in totaal € 7.559

Kiest u voor een zogeheten ‘budget’
uitvaart? Juist dan is het goed om eens
met een van onze uitvaartbegeleiders te
praten. Stap eens bij ons binnen of kijk op
www.dle-uitvaart.nl voor meer informatie.
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Wist u dat...
…er een Keurmerk Uitvaartzorg
bestaat en dat het er niet voor niets is?
Bedrijven die het Keurmerk Uitvaartzorg mogen voeren,
worden jaarlijks grondig gecontroleerd in hun werkwijze.
Het biedt de nabestaanden de zekerheid dat ze met een
professionele organisatie te maken hebben, met geschoolde
medewerkers die hun zaken op orde hebben.

…er steeds meer gestunt wordt met
‘lage prijzen’ of de ‘goedkoopste uitvaart’?
Staar u niet blind op dit soort kreten en prijzen. De kosten van een
uitvaart zijn voor het grootste deel afhankelijk van de keuze die u of
uw nabestaanden maken. Een goed uitvaartbedrijf helpt nabestaanden
om persoonlijke en betaalbare keuzes te maken. Voor elk budget is een
uitvaart mogelijk. Wij helpen u graag.

…uitvaartbegeleiding een echt vak is?
Je bent niet zomaar uitvaartbegeleider. Het vergt veel ervaring en kennis
om nabestaanden op de juiste manier bij te staan. Het verzorgen van een
overledene en het begeleiden van een afscheid, doe je niet zomaar.

…elke uitvaart persoonlijk hoort
te zijn en met respect wordt uitgevoerd?
Tenminste dat vinden wij van De Laatste Eer vanzelfsprekend.
Je kunt het wel roepen, maar je moet het ook waarmaken.

Meer weten? Neem
gerust contact op
of loop eens bij ons
binnen. U bent van
harte welkom.
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De Laatste Eer Uitvaartverzorging
Kornputsingel 40-42a
8331 JV Steenwijk
T: 0521 - 51 36 60
info@dle-uitvaart.nl
www.dle-uitvaart.nl

DLE Uitvaartverzekering
Kornputsingel 40-42a
8331 JV Steenwijk
T: 0521 - 51 36 60
info@dle-verzekering.nl
www.dle-verzekering.nl

