zorg, advies en ondersteuning
rondom overlijden en uitvaart

ERASMUS UITVAART, een kleinschalige en onaf-

hankelijke organisatie met een zeer ruime ervaring
op het gebied van uitvaartzorg, advies en ondersteuning rondom overlijden en uitvaart.

Hans Lemmers
Uw uitvaartverzorger en adviseur met ruim 20 jaar
ervaring. Een vertrouwd gezicht in uw omgeving.

Zorg en advies

Contact

Wanneer iemand uit uw naaste omgeving komt te
overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden.

Heeft u direct hulp nodig of wilt u zich vooraf oriënteren betreffende de diverse mogelijkheden rondom
de uitvaart, neemt u gerust contact met ons op.

Wij helpen u graag bij het vormgeven van de uitvaart
met suggesties en professioneel advies.

Uitvaartverzorging met een
Rotterdams accent!
Wij verzorgen zowel crematies als begrafenissen in
de regio Rotterdam en omstreken en zijn gespecialiseerd in eigentijdse en traditionele uitvaarten.
Persoonlijke begeleiding, vormgeving van individuele wensen en behoeften staan bij ons centraal.

Wij kunnen u oprecht adviseren bij het maken van
keuzes op basis van uw wensen.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek.

Voor meer informatie:
Bel 010 - 220 5087 of
kijk op www.erasmusuitvaart.nl

Direct
hulp

in geval van overlijden

Bel of raadpleeg (huis)arts

Klaarleggen

In geval van een overlijden in een woonhuis dient
u direct de (huis)arts te bellen. Bij een overlijden in
een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend
personeel contact opnemen met de dienstdoende
arts.

Ter voorbereiding op de verzorging, overbrenging
en uitvaartbespreking kunt u de navolgende zaken
op voorhand klaarleggen:

Uitvaart- of begrafenispolis aanwezig?
Ga na of er een uitvaart- of begrafenisverzekering
is afgesloten. Ongeacht waar u verzekerd bent,
bent u vrij een keuze te maken voor een uitvaartonderneming. Vraag in geval van naturaverzekeringen wel naar de voorwaarden.

Testament of wilsverklaring?

• legitimatiebewijs overledene
• legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
• trouwboekje of partnerregistratie
• adressenlijst
• gewenste kleding voor de overledene
• wilsverklaring
• testament
• uitvaartpolissen
• IBAN rekeningnummer van de overledene

Ga na of er een testament is of een wilsverklaring
(ook wel wilsbeschikking). De overledene heeft
daar eventuele persoonlijke wensen in opgenomen
betreffende de uitvaart.

Neem contact op met:
ERASMUS UITVAART
bel 010 - 220 5087
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06 - 3442 1940 • www.erasmusuitvaart.nl

