HORARIUM

Tel. 0162-457130

Bewaarkaart

Wat te doen in geval van overlijden
• WAARSCHUW EEN ARTS

Bel de huisarts, verpleegarts of behandelend arts. Die komt zo snel mogelijk.
De arts dient het overlijden officieel vast te stellen en de nodige documenten in te vullen,
zoals een verklaring van overlijden, die weer nodig is om aangifte te doen bij de gemeente.
• In de tussentijd kunt u nagaan of er een donorcodicil aanwezig is.
• U kunt er inmiddels over nadenken waar u de overledene wenst op te baren tot en met de dag van de uitvaart.

• BEL HORARIUM, altijd bereikbaar op nr. 0162-457130 of 06-13608032
Ik kom meteen naar u toe als u dat wenst, of we maken een afspraak.
• Neemt u intussen gerust tijd om afscheid te nemen van uw overleden dierbare op uw eigen manier.
• U kunt ook familieleden en vrienden op de hoogte brengen, maar blijf echter wel telefonisch bereikbaar.
• NOTE: Er zijn bijna geen uitvaartverzekeringen waarbij er geen vrije keus is in het inschakelen van een

eigen uitvaartondernemer. Mocht blijken dat deze er toch is, zal Horarium alles meteen overdragen zodat
u nooit voor onverwachte en onnodige kosten komt te staan.

• LEG SPULLEN KLAAR VOOR DE VERZORGING
Voor de laatste verzorging van de overledene is het handig alvast klaar te leggen:
• Schone onderkleding.

• Gewenste bovenkleding voor een mooie opbaring (of de kleding die hij of zij het liefste droeg).
• Gewenste sieraden, kruisje, rozenkrans of andere bij hem of haar passende attributen.

• LEG SPULLEN KLAAR VOOR HET UITVAARTGESPREK

Het is handig om op voorhand het volgende klaar te leggen, of paraat te hebben:
• Paspoort, ID-kaart en/of rijbewijs van de overledene en eventueel het trouwboekje.
• Paspoort, ID-kaart en/of rijbewijs van de opdrachtgever. Dit is de aangewezen persoon die de regelingen

en de afwikkelingen van de uitvaart op zich neemt. Dit is meestal het dichtst bijstaande familielid.
• De polissen van uitvaartverzekering(en) / levensverzekering(en).
• De laatste wensen (indien deze beschreven staan) en/of testament van de overledene.

• TIPS OM OP DE KOSTEN VAN DE UITVAART TE BESPAREN
Handige bespaartips vindt u op de achterkant van deze bewaarkaart.

Bewaar deze kaart bij uw uitvaart- of verzekeringspapieren

Horarium Uitvaarten
Eendendonk 40 Oosterhout
Tel. (24 uur) 0162-457130
Mobiel
06-13608032
e-mail info@horarium.nl

Tips om op uitvaartkosten te besparen

• OPBARING EN LAATSTE VERZORGING

Een van de eerste vragen die gesteld wordt nadat iemand is overleden is:
Waar moet de overledene naar toe en wie moet de laatste verzorging doen?
• Thuis opbaren en verzorgen in familiekring is de goedkoopste optie, zeker als hij of zij thuis is overleden.
• In veel verzorgingstehuizen mag de cliënt ook opgebaard blijven tot de dag van de uitvaart.
• Als thuis opbaren geen optie is, vraag dan naar de prijzen van verschillende rouwcentra in de buurt.

Horarium helpt u graag bij thuisopbaringen en kan in veel rouwcentra en afscheidshuizen terecht.
Horarium kent de prijzen en heeft er geen belang bij welke u kiest. Zo blijf ik betrouwbaar en onafhankelijk.

• KIES VOOR EEN GOEDKOPE KIST OF MAAK ER ZELF EEN
Uitvaartkisten zijn er in alle prijzen, van een paar honderd tot een paar duizend euro.
• Een eenvoudige kist zelf beschilderen is goedkoper en persoonlijker dan de allerduurste kist!

• Veel uitvaartondernemingen hanteren adviesprijzen. Bij Horarium betaalt u een eerlijke prijs, die lager is.
• U kunt ook de uitvaartkist zelf maken. Vooral bij niet-standaard maten en - lichaamsvormen kan dit u
veel geld besparen. Horarium helpt u graag met adviezen en aan een voorbeeldvideo.

• HET TRADITIONELE DRUKWERK KAN OOK ANDERS
Rouwbrieven via PostNL verzenden is een dure manier van het overlijden kenbaar maken.
• U kunt uw familie, vrienden en kenissen ook via e-mail, SMS e.d. op de hoogte stellen van het overlijden.
• U kunt de rouwbrief ook zelf uitprinten en versturen of zelf verspreiden.
• Beide opties combineren kan natuurlijk ook. Horarium helpt u graag met de opstelling van de rouwbrief.

• BEGRAVEN OF CREMEREN EN ALLES WAT DAAR NOG BIJ KOMT

Doorgaans is cremeren goedkoper dan begraven, maar...
• Begraafplaatsen en crematoria rekenen verschillende prijzen. Horarium kent de prijzen, of vraagt ze op.
• Voor de huur van de aula, ruimte voor condoleance en catering zijn goedkope alternatieven te bedenken.
• Regelmatig wordt een ritueelbegeleider ingehuurd om de dienst te verzorgen. Horarium gaat graag met u

op zoek naar de mogelijkheden voor mooie, passende en persoonlijke invullingen van de plechtigheid.
Meestal kunnen we dan op zo’n professional besparen.
• Er worden vaak dragers ingehuurd, maar mogelijk kunnen familie of vrienden dat ook. Horarium helpt u!
• Bloemstukken laten maken is best duur. Zelf maken is een stuk goedkoper en zeker niet minder mooi.

Bel vrijblijvend 0162-457130 of 06-13608032 voor meer besparingsmogelijkheden!

Kijk voor recensies op www.horarium.nl/reacties

