Persoonlijk en vertrouwd
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Uitvaartzorg met een persoonlijk gezicht
Graag stellen we ons aan u voor: wij zijn John
en Margaret Spanjersbergh. Sinds 2001 bieden wij
kwalitatief hoogstaande uitvaartzorg in Voorne-Putten en aangrenzende gemeenten. Als kleine uitvaartonderneming hebben we het grote voordeel, dat we
nabestaanden op een uiterst persoonlijke en betrokken manier kunnen begeleiden en ondersteunen in de
moeilijke periode na een overlijden. In deze brochure
vertellen we u wie wij zijn, en wat we na een overlijden voor u kunnen betekenen.
Wilt u meer over ons weten, dan kunt u ons altijd
bellen. We zijn altijd bereikbaar en staan u graag
te woord.
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Alles wordt voor u geregeld
In de dagen die volgen na het overlijden, regelen en verzorgen
wij alles wat er moet gebeuren. Van de laatste zorg, het opbaren, de plechtigheid en de uitvaart tot en met het regelen van
de nodige formaliteiten en praktische zaken. Daarbij luisteren
we natuurlijk vooral naar wat u als nabestaande zélf voor persoonlijke wensen en ideeën heeft ten aanzien van het afscheid.
We staan u op een moeilijk moment terzijde om een
uitvaart te verzorgen waarop u later met een goed
gevoel kunt terugkijken.
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Persoonlijke zorg en aandacht
Uitvaartverzorging Spanjersbergh is een kleinschalige
uitvaartonderneming waardoor alle aandacht uitgaat
naar persoonlijke zorg en aandacht. Wij geloven in
het persoonlijke contact; zeker in de emotioneel zware
periode na een overlijden. We beschikken zelf bewust
niet over faciliteiten zoals rouwauto’s of uitvaartcentra,
maar kunnen naar wens alles voor u realiseren. Dat
betekent dat we u daadwerkelijk kunnen helpen met
de uitvaart van úw keuze, en u op geen enkele manier
gebonden bent aan ons assortiment producten.

Een lange ervaring in de (uitvaart)zorg
Ondanks het feit dat Uitvaartverzorging Spanjersbergh
een relatief jonge onderneming is, zijn John en Margaret
Spanjersbergh zeker geen nieuwkomers in de uitvaartzorg. Margaret heeft een achtergrond in de zorg,
terwijl John veel ervaring heeft opgedaan in zijn werk
bij verschillende uitvaartverzorgers in de regio. Vanuit
deze achtergrond heeft u de zekerheid dat het afscheid
van uw dierbare bij Uitvaartverzorging Spanjersbergh
in ervaren en vertrouwde handen is.
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De dagen ná een overlijden
Na het overlijden breekt een moeilijke periode aan. Buiten
de schok, het verdriet en het gemis, moet er in relatief korte
tijd veel worden geregeld. Gelukkig kunt u vanaf dat moment
direct aanspraak maken op onze goede zorgen.
Wij steunen en begeleiden u bij de voorbereidingen voor de
uitvaart en het vormgeven daarvan en staan u terzijde met
advies en regelen praktische zaken voor u.
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Wat moet eerst gebeuren?
Allereerst moet het overlijden formeel door de dienstdoende huis- of instellingsarts worden bevestigd. Desgewenst kunt u uw geestelijk raadspersoon benaderen.
Vervolgens kunt u contact opnemen met Uitvaartverzorging Spanjersbergh op het centrale telefoonnummer
0181 697 882. Het nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
Het eerste gesprek: in alle rust
Als u na het overlijden contact met John en Margaret
Spanjersbergh heeft opgenomen, krijgt u direct een
afspraak voor een bezoek bij u thuis om de voorbereidingen te bespreken. Tijdens dat eerste gesprek kunt u
in alle rust uw mogelijke wensen en voorkeuren met
de uitvaartverzorger doornemen. Gelukkig hoeft u niet
alle beslissingen meteen te nemen. Wel moeten bijvoorbeeld de datum en het tijdstip van de uitvaart worden
besproken. Ook moet duidelijk zijn of er is gekozen
voor een begrafenis of crematie. Vanaf het eerste gesprek krijgt u alle persoonlijke aandacht en begeleiding
waar u behoefte aan heeft en zal de uitvaartverzorger
van Uitvaartverzorging Spanjersbergh direct alle noodzakelijke formaliteiten voor u afwikkelen.

Opbaren thuis of het uitvaartcentrum
U kunt ervoor kiezen uw dierbare thuis op te baren.
Uitvaartverzorging Spanjersbergh beschikt over alle
faciliteiten om dat op de gewenste manier voor u te
realiseren. Kiest u voor opbaren in het uitvaartcentrum
van uw keuze of eventueel verenigingsgebouw, dan
treffen we daarvoor graag de nodige voorzieningen
zoals het overbrengen en het opbaren. Wij beschikken over een ruime ervaring en alle vakdiploma’s om
de laatste verzorging respectvol te kunnen uitvoeren.
Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid die zorg zelf uit
te voeren of ons daarbij te assisteren.
Begrafenis of crematie
Kiest u voor een begrafenis, dan heeft u de keuze uit
één van de begraafplaatsen in de omgeving. Begraven
op begraafplaatsen elders in Nederland of zelfs in het
buitenland is meestal ook mogelijk. Kiest u voor een
crematie, dan kunt u terecht in één van de crematoria in
de omgeving.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze en
treffen alle noodzakelijke regelingen voor u.

7

Persoonlijk afscheid nemen
Aan bijvoorbeeld een huwelijk wordt vaak een heel persoonlijke invulling gegeven. Dat hoeft voor een uitvaart niet anders
te zijn. De uitvaart is het afscheid van een uniek persoon.
Het is heel normaal, dat dat tot uitdrukking mag komen bij het
afscheid.
Er zijn tegenwoordig veel verschillende manieren, symbolen
en producten om een persoonlijke invulling te geven aan de
uitvaart. Van traditioneel tot modern en van ingetogen tot
kleurrijk: alles is mogelijk.
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Uniek rouwdrukwerk
Het rouwdrukwerk biedt heel veel mogelijkheden om
de uitvaart een persoonlijk karakter te geven. Uiteraard
heeft u een ruime keuze uit bestaande kaarten, teksten
en afbeeldingen. Wij kunnen u een groot aantal voorbeelden laten zien. Maar met bijvoorbeeld een eigen
afbeelding of foto en een eigen tekst, kunnen wij in
eigen huis een bijzondere en unieke rouwkaart voor u
samenstellen en vervaardigen.
Uitvaartkisten, een persoonlijke keuze
De keuze die u tegenwoordig heeft in uitvaartkisten
is enorm uitgebreid. Van modern tot klassiek en van
uitbundig tot ingetogen, in het bestaande assortiment
vindt u praktisch alle mogelijke modellen. Heeft u echt
specifieke wensen, dan kunt u ook zelf een unieke uitvaartkist laten samenstellen, helemaal uitgevoerd in de
materialen, kleuren en afwerking van uw keuze.

Het vervoer naar de laatste rustplaats
Traditioneel bepaalt de zwarte rouwstoet het straatbeeld bij een uitvaart. Maar dat is niet verplicht.
De rouwstoet wordt tegenwoordig steeds vaker
uitgevoerd in wit, grijs, bordeaux of donkerblauw. In
overleg kan de rouwstoet zelfs worden behandeld met
een tijdelijke, verwijderbare lak, zodat echt alle kleuren
mogelijk zijn. Daarnaast zijn er steeds meer alternatieven. Wat dacht u bijvoorbeeld van bijzondere vervoermiddelen zoals de uitvaartbus, rouwkoets of een motor
met zijspan? Wilt u meer weten over de vele mogelijkheden, neemt u dan contact op met Uitvaartverzorging
Spanjersbergh.
Herinneringen
Er zijn tegenwoordig steeds meer manieren om de
herinnering aan een dierbare na de uitvaart een tastbare
vorm te geven. Van heel eenvoudig tot unieke, creatieve
manieren. Zoals een vingerafdruk in een medaillon of
een foto die in glas is vereeuwigd. Een rouwbloemstuk dat wordt geprepareerd. Een monument of ander
kunstwerk. Uiteraard is een dergelijke keuze altijd een
kwestie van persoonlijke smaak; maar de mogelijkheden zijn er. Onze uitvaartverzorger kan u een groot
aantal voorbeelden laten zien.
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En ná de uitvaart?
Na aﬂoop van de uitvaart breekt een periode van rouw aan.
Tegelijkertijd moeten verschillende praktische zaken worden
geregeld. Ook dan kunt u, als u er behoefte aan heeft, rekenen
op onze begeleiding. Op de volgende pagina’s geven we u een
kort overzicht van zaken die u in de komende tijd zult tegenkomen.
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Veel zaken kunt u uitgebreid nalezen in de Gids ‘Na overlijden’ die u door ons wordt aangeboden. Heeft u daarbij
vragen, of heeft u advies of ondersteuning nodig, dan kunt u
altijd contact met ons opnemen. Wij staan u waar nodig graag
terzijde.

Urnen en monumenten
Na de begrafenis kunnen wij u helpen bij de keuze
voor een gedenksteen, monument of urn. We kunnen
u een groot aantal voorbeelden laten zien. Maar u kunt
ook een unieke gedenksteen, monument of urn laten
vervaardigen. Dat kan desgewenst helemaal naar eigen
inzicht, in alle mogelijke materialen en uitvoeringen.
Bovendien kunnen wij u helpen contact te leggen met
beeldend kunstenaars, die bijvoorbeeld unieke urnen of
monumenten kunnen vervaardigen.
Verklaring van Erfrecht en erfeniszaken
Wilt u meer weten over de afwikkeling van de erfenis,
dan kunt u het beste contact opnemen met uw plaatselijke notaris. Daar kunt u ten eerste de Verklaring
van Erfrecht aanvragen, die u nodig heeft voor het
deblokkeren van bank- en girorekeningen. Deze zijn in
afwachting van de notariële afwikkeling van de erfenis
geblokkeerd. Met deze verklaring kunt u bovendien de
verzekeringsgelden laten uitbetalen. Ook kan de notaris
u vertellen of de overledene beschikte over een testament. Zo niet, dan zal de notaris u informeren over de
wettelijke afhandeling van de erfenis.
Verzekeringszaken
Wij kunnen u ook begeleiden bij het afwikkelen van de
eventuele levens- of overlijdensrisicoverzekering. Wellicht heeft u nog andere verzekeringen die u moet laten
aanpassen.

Werkgever en uitkeringen
Ook de werkgever of uitkeringsinstantie moeten van
het overlijden op de hoogte worden gesteld. Wellicht heeft u recht op doorbetaling van het salaris.
Het overlijden kan van invloed zijn op uw huidige
uitkering(en). In veel gevallen komt u in aanmerking
voor uitkeringen uit het Weduwen/weduwnaars- en
wezenpensioen, en heeft u recht op een bijzondere
overlijdensuitkering.
Financiële zaken
Voor het afhandelen van belangrijke financiële aangelegenheden, zoals spaarrekeningen, creditcards of effecten, kunt u het beste contact opnemen met uw bank.
Heeft u een eigen huis, dan kan het overlijden van
invloed zijn op de eventuele hypotheek. Woont u in een
huurwoning, dan moet u uw woningbouwvereniging
informeren.
Aangifte inkomstenbelasting
Bij de belastingdienst kunt u een aangiftebiljet inkomstenbelasting aanvragen om over de periode van 1
januari tot de datum van overlijden aangifte te doen
van het inkomen. Overigens kunt u de kosten met
betrekking tot de uitvaart vaak opnemen als aftrekpost.
Bewaart u daarom zorgvuldig de facturen.
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Een paar praktische zaken
Wie kan ons bellen?
Iedereen die een dierbare verliest en een passende, waardige
uitvaart wil laten verzorgen kan te allen tijde contact met ons
opnemen. Heeft u een in natura uitvaartverzekering (die geen
geld uitkeert, maar waarbij de verzekeringsmaatschappij de
uitvaart voor u laat verzorgen) dan kunt u het best eerst contact
opnemen met uw verzekeraar en vragen wat de consequenties
zijn als u kiest voor een andere uitvaartverzorger.
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Voorbespreken en wilsbeschikking
De één wil er niets van weten, de ander wil graag
dat alles van tevoren al tot in de puntjes is geregeld.
Soms kan het een geruststellend idee zijn de uitvaart
voor te bespreken en deels vast te laten leggen door
de uitvaartverzorger. Daarmee krijgt u meteen een
goed inzicht in de kosten en kunt u desgewenst zorgen
voor een passende verzekering. Bij Uitvaartverzorging
Spanjersbergh kunt u het boekje ‘Ja, ik wil…’ opvragen,
waarin u uw wensen voor later kunt vastleggen.

Rouwverwerking
Na de uitvaart breekt een periode van persoonlijke
rouw aan. Heeft u in die periode behoefte aan hulp of
informatie, dan kunnen John, Margaret of één van onze
medewerkers u van dienst zijn met relevante literatuur
of de contactgegevens van gespecialiseerde organisaties
of hulpverleners. Uiteraard kunt u ons altijd bellen met
vragen of opmerkingen.
We staan u graag te woord.

Verzekeringen
De kosten voor een uitvaart zijn in de afgelopen jaren
toegenomen. Met het afsluiten van een goede uitvaartverzekering dekt u in ieder geval de kosten voor uw
toekomstige uitvaart. Dat kan uw nabestaanden veel
extra zorgen uit handen nemen in een emotionele en
verdrietige periode.
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Relevante adressen
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
Postbus 13189, 3507 LD Utrecht
telefoon: 030 - 2761500
(werkdagen van 9.00-13.00 uur)

De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding heeft als doel het ondersteunen
en stimuleren van alle activiteiten in
het land die gericht zijn op een goede
verliesverwerking en beschikt over
verwijsadressen van honderden rouwinitiatieven in heel Nederland.
Stichting Korrelatie
telefoon: 0900 - 1450

(werkdagen van 9.00 tot 22.00 uur, 30 ct.p/m)

Voor al uw problemen en vragen op het
gebied van gezondheid, zorgen welzijn.
www.korrelatie.nl
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Landelijke Stichting Rouwverwerking
Postbus 13189, 3507 LD Utrecht
t 030 234 38 68
www.verliesverwerken.nl
Vereniging ouders
van een overleden kind
Postbus 418, 1400 AK Bussum
t 025 237 0604

(alleen op werkdagen 9.00-12.00 uur, 14.00-17.00
uur, 19.00-22.00 uur)

cka@zeelandnet.nl
www.vook.nl
Stichting Achter de Regenboog
Othellodreef 95, 3561 Utrecht
0900 233 41 41
www.achterderegenboog.nl

Aantekeningen
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Uitvaartverzorging Spanjersbergh BV
Beukenlaan 70, 3203 AC Spijkenisse
Telefoon: 0181 - 697882
E-mail: info@spanjersbergh.nl
Website: www.spanjersbergh.nl

