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WAAROM EEN UITVAARTPLAN?
Sommige mensen hebben een testament en een
donorcodicil. Wat dat betreft is alles keurig van
tevoren geregeld. Maar toch, als er iemand overlijdt,
weten je nabestaanden vaak niet of ze een begrafenis
of een crematie moeten regelen. En dat is niet de
enige vraag. Je nabestaanden raken vertwijfeld en
soms ontstaat er onenigheid. Dit kan je voorkomen,
door een uitvaartplan op te laten maken.
Wat is een uitvaartplan?
Een uitvaartplan is een draaiboek waarin je kan aangeven hoe
jouw uitvaart moet worden uitgevoerd. Dit kan je eenvoudig
regelen door je wensen te noteren.

Laat jouw uitvaartplanner je bijstaan.
Jouw uitvaartplan in detail uitwerken doe je samen met je
uitvaartplanner. Hij of zij kan je ook meer vertellen over de
mogelijkheid om jouw uitvaartplan te financieren. Vraag om een
gesprek.

OVER HET SERENI NETWERK
Elke uitvaart is maatwerk. Onze Sereni uitvaartondernemers zijn zowel
ervaren specialisten als jonge talenten, die je de beste begeleiding
bieden. Zij gaan te werk met een langetermijnvisie en dragen onze
waarden hoog in het vaandel.

De Sereni waarden
•

Transparantie: een duidelijk kostenoverzicht bij het eerste
gesprek

•

Kwaliteit: de opgebouwde vakkennis van onze ervaren
uitvaartplanners wordt overgedragen op de jonge generatie

•

Open communicatie: goede afspraken maken goede
vrienden

•

We werken naar ieders budget

•

Creatief: wij denken mee met jou om je wensen de juiste
vorm te geven
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NA MIJN OVERLIJDEN
AFSCHEID

wil ik begraven worden
wil ik worden gecremeerd
afscheid na de crematie
afscheid voor de crematie
openbaar, vòòr het afscheid
intimiteit, na het afscheid

ROUWCOMMUNICATIE

aangevuld met krantenbericht
kranten:
er is een adreslijst
iedereen is welkom

ROUWBEZOEK

alleen voor mijn naaste familie
ik wil geen rouwbezoek

LOCATIE ROUWBEZOEK

in een Sereni uitvaartcentrum
thuis - indien mogelijk
in de kerk

AFSCHEIDSLOCATIE

in een aula
anders

WIE IS ER WELKOM

iedereen
alleen mijn naaste familie
er is een draaiboek

INHOUDELIJK

dit laat ik aan anderen over
ik heb een muzieklijst
ik heb beelden uitgezocht
er is een foto gekozen

AANDENKEN

er is een tekst opgemaakt
dit laat ik aan anderen over
graag bloemen bij de kist/urne

BLOEMEN

bloemen zijn welkom
liever geen bloemen

GRAFKIST
URNE
DRAGEN VAN DE KIST

ik heb een keuze gemaakt
dit laat ik aan anderen over
ik heb een keuze gemaakt
dit laat ik aan anderen over
geschouderd
dit laat ik aan anderen over
er is een grafconcessie
graag uitstrooien
graag asurne in zee

BEGRAAFPLAATS

graag asuren in de Schelde
graag mijn asse begraven
graag de urne in columbarium
graag de urne thuis bewaren

LOCATIE BEGRAAFPLAATS

naam:
buiten de begraafplaats

PLAN NU VOOR LATER
Ooit neemt je familie afscheid van jou. Je kan zelf de regie in
handen nemen door vooraf je wensen kenbaar te maken. Door je
eigen uitvaart nu al te plannen. Neem Sereni in vertrouwen. We
bespreken graag je wensen en maken samen een plan op. En als
de tijd daar is, dan helpen wij je nabestaanden het uitvaartplan
te realiseren. Zij hebben dan meer ademruimte, meer tijd om
afscheid te nemen, meer tijd om te rouwen.
Laat je bijstaan door jouw uitvaartplanner.
Een uitvaartplan opmaken doe je beter met een expert aan je
zijde. Vraag daarom een gesprek met jouw uitvaartplanner en
neem de tijd om samen alle mogelijkheden te bespreken.
Financier je uitvaartplan
Wij bieden je de mogelijkheid om jouw uitvaartplan
vooraf te financieren via de Sereni prepaid. Sereni is geen
uitvaartverzekeraar, een verzekering kunnen we je dan ook
niet aanbieden. Maar je kan wel de kosten van je uitvaart
volledig of gedeeltelijk vooruit betalen. Dit kan je regelen via je
uitvaartplanner.
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