
Voortdurend bereikbaar
In de moeilijke dagen na een overlijden is het fijn dat er mensen zijn die meedenken en rekening houden met zaken 
waar je zelf niet aan zou denken, hiervoor zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week persoonlijk bereikbaar. 
Dit maakt dat aandacht en vertrouwen de belangrijkste kenmerken van onze service en dienstverlening zijn. 

Welkom 
zondag 12 november

“Een kijkje achter 
de schermen”

de dagen voorafgaande aan 
het definitieve afscheid nog 
even in kleine kring bij de 
overledene te willen zijn. Hij 
richtte een afscheidskamer in 
waar ook buiten de officiële 
bezoektijden de naasten nog 
even bij hun dierbare kunnen 
zijn. 

Persoonlijk
Met een ervaring van tiental-
len jaren weet Peemen als 
geen ander hoe in de loop 
der jaren de rouwverwer-
king veranderd is. Steeds 
meer is de nadruk komen te 
liggen op het feit dat ieder 

mens anders is. Dat betekent 
ook dat juist bij een uitvaart 
de persoonlijkheid van de 
overledene tot zijn recht moet 
komen. En die mogelijkheden 
zijn in principe eindeloos. 

Luisteren is een kunst
Wil Peemen: “Er is heel veel 
mogelijk. Maar het enige 
waar het echt om draait is: 
wat maakte de persoon van 
wie we afscheid nemen zo 
bijzonder? Tijdens gesprek-
ken is ons doel om daar ach-
ter te komen. Luisteren is een 
kunst in het leven. Iedereen 
heeft iets waardoor hij zich 

onderscheidt, persoonlijke 
eigenschappen, voorkeuren, 
werk of een hobby. Aan de 
hand hiervan kan de uitvaart 
zo persoonlijk mogelijk wor-
den ingevuld. Een heel leven 
weergeven in zo’n beperkte 
tijd vereist dat wij goed luis-
teren. Een uitvaart moet zijn 
zoals de overledene dat wil. 
Dat geeft een goed gevoel.”

Herkenning
Dankzij de technische voor-
uitgang op audio- visueel 
gebied is er veel mogelijk. 
Het gaat veel verder dan 
persoonlijke muziek. 

Verhalen, anekdotes,  
foto’s, filmpjes, ze vormen 
samen een zo getrouw 
mogelijk beeld. Wil Peemen 
en zijn mensen zien het  
als hun taak om mee te 
werken aan dat beeld.  
Ze luisteren en luisteren, ze 
doen suggesties en luisteren 
weer, totdat de uitvaart een 
samenhangend geheel is 
waarin de nabestaanden  
hun dierbare herkennen. 
Een waardig afscheid. 

Peemen Uitvaartverzorging
Ontzorgen van alles wat die dagen moeilijk maakt

Op zondag 12 november staat de deur van Peemen 
Uitvaartverzorging aan Vuurdoornlaan 2 in Oosterhout 
wijd open. Wil Peemen en zijn medewerkers zijn er trots 
op dat zij kunnen laten zien hoeveel zorg zij besteden 
aan de dierbare in de laatste dagen voor het definitieve 
afscheid. Begin dit jaar betrokken Peemen en de zijnen 
hun nieuwe pand. Onlangs is hun onderkomen dermate 
aangepast dat de dienstverlening volledig in eigen hand 
is. Een compleet dienstencentrum dat in alle faciliteiten 
rond het overlijden voorziet, van het vervoer met een 
eigentijdse rouwwagen van de plaats van overlijden tot 
aan de laatste bestemming. Ontzorging van A tot Z. Eén 
aanspreekpunt dus ‘korte lijntjes’, wat niet alleen uiterst 
praktisch is, maar het contact ook persoonlijker maakt.

Afscheid in intieme kring
Tijdens de aanpassingen 
van het pand met de nieu-

we voorzieningen merkte 
Peemen dat familieleden 
behoefte hebben om tijdens 

Wenscodicil
Ieder mens is uniek en zo heeft ieder zijn eigen 
wensen. Wij bieden u de mogelijkheid om dit in  
een wenscodicil aan te geven wat uw wensen zijn, 
waarna de nabestaanden en uitvaartverzorger al het 
mogelijke zullen doen uw laatste wensen  
te respecteren en dienovereenkomstig te handelen.

Indien u het wenscodicil laat opnemen in ons register 
(met de voor u éénmalige kosten van € 25,00),  
zal Peemen Uitvaartverzorging u een bedrag  
van € 250,00, als vrij besteedbaar bedrag  
aanbieden in de kosten van de uitvaart,  
indien wij de uitvaart mogen verzorgen.

U kunt van onze dienstverlening gebruik maken, 
ongeacht waar of hoe u elders verzekerd bent.

Oosterhout e.o. Breda e.o. - 

Vuurdoornlaan 2 - 4902 SE Oosterhout

0162 424000 / 076 5659414 

info@peemenuitvaartverzorging.nl 

www.peemenuitvaartverzorging.nl

* Heldere afspraken over uitvoering
 De uitvaartonderneming legt alle gemaakte afspraken 

schriftelijk vast. Ook wanneer deze later wijzigen. 
 Zo komt u niet voor verrassingen te staan. 

*  Transparante kostenbegroting
 De uitvaartondernemer geeft u vooraf duidelijk inzicht  

in de kosten van de verschillende mogelijkheden.  
Ook de gemaakte prijsafspraken legt hij schriftelijk vast, 
inclusief latere wijzigingen.

* Bekwaam personeel
 Het personeel van de uitvaartonderneming is 

gekwalificeerd en beschikt over ruime ervaring. 
 Om het Keurmerk te krijgen moet een uitvaart-

onderneming in de afgelopen twee jaar tenminste  
25 uitvaarten per jaar geregeld en begeleid hebben.

* Goede organisatie van de uitvaart
 De uitvaartondernemer garandeert een correcte, 

zorgvuldige uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

* Doelmatige klachtenafhandeling
 De uitvaartonderneming hanteert een adequate  

klachten procedure. Wanneer de klacht niet in 
samenspraak tussen de uitvaartondernemer

 en de opdrachtgever kan worden opgelost,  
wordt de klacht in behandeling genomen  
door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

* Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek
 Iedere keurmerkhouder voert elk jaar een klanttevreden-

heidsonderzoek uit. Op basis van de resultaten van  
dit onderzoek past de uitvaartonderneming  
waar nodig de dienstverlening aan.

ZES ZEKERHEDEN
De zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg bieden u als nabestaande duidelijkheid over de kwaliteit  

van Peemen Uitvaartverzorging. U kunt erop vertrouwen dat onze dienstverlening aan deze zes eisen voldoet. 

Je kan niet praten

met iemand

die er niet meer is

Je kan niet luisteren

naar iemand

die er niet meer is

Je kan niet lachen

met iemand

die er niet meer is

Maar je kan nog wel houden

van iemand

die er niet meer is

“ Laat ons 
de reikende hand

zijn in de vaak
onverwachte 

uitvaartkosten.”


