
Een goed afscheid
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24 uur per dag bereikbaar
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Uitvaartbegeleiding In Harmonie ver-
zorgt sinds 2005 uitvaarten in Tilburg en 
omgeving. Onze uitvaartleidsters bege-
leiden uitvaarten in Tilburg, Berkel-En-
schot, Udenhout, Goirle, Riel, Gilze, Rijen, 
Alphen, Chaam, Oosterhout, Dongen, 
Hilvarenbeek, Oisterwijk, Biezenmortel, 

Over ons

Haaren, Loon op Zand, De Moer, Kaats-
heuvel en Sprang-Capelle.  Naast onze 
uitvaartleidsters hebben wij eigen chauf-
feurs, overledenenverzorgers, gastdames 
en gastheren. Ook hebben we nauw con-
tact met bloemisten en drukkers om u de 
hoogste kwaliteit te kunnen leveren.

Samen met u doen we er alles aan om u tijdens deze verdrietige 
tijd op een warme en betrokken manier bij te staan
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Elk overlijden is een emotioneel moment 
waarbij nabestaanden geconfronteerd 
kunnen worden met intens verdriet. Tege-
lijk wordt van hen verwacht het defi nitie-
ve afscheid voor te bereiden. Dat afscheid 
staat steeds vaker in het teken van wat de 
overledene gewild zou hebben. De een wil 
een traditionele kerkceremonie, de ander 
een grootse afscheidsborrel.

Het overlijden en afscheid nemen

Omdat ieder mens uniek is, verzorgt Uit-
vaartbegeleiding In Harmonie een af-
scheid op maat. Een mooie uitvaart is als 
een eerbetoon aan de overledene en doet 
tevens recht aan de wensen van de nabe-
staanden. 
Voor u als nabestaande is het belangrijk 
dat het defi nitieve afscheid goed voelt zo-
dat dit kan bijdragen aan het rouwproces.
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Een persoonlijk afscheid

Het zit hem vaak in 
het (h)erkennen 

van kleine dingen

Na het overlijden moet er in korte tijd veel 
worden besloten en geregeld. Mogelijk 
heeft uw dierbare al een wensenboekje 
ingevuld met al zijn wensen, maar het kan 
ook zijn dat zaken aan u als nabestaande 
zijn overgelaten. Om in alle rust de wen-
sen te bespreken en u te laten nadenken 
over uw beslissingen, neemt Uitvaartbe-
geleiding In Harmonie vanaf het eerste 
gesprek uitgebreid de tijd om over uw 
dierbare te praten. 

Samen verdiepen we ons in de wensen en 
mogelijkheden en begeleiden we u door 
ideeën aan te dragen. Daarbij staat uw 
dierbare met al zijn karaktereigenschap-
pen en kenmerken centraal. Zo kunnen 
bijzondere woorden, een muziekstuk of 
bloemenhulde de afscheidsdienst een 
persoonlijk karakter geven.
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Afscheid nemen van een dierbare kan 
maar één keer. Het is daarom belangrijk 
dat alles loopt zoals u dat wilt. Uitvaart-
begeleiding In Harmonie houdt de regie 
zodat u tijd en ruimte heeft om met uw 
naasten op uw eigen manier afscheid te 
nemen. Voor de begeleiding zullen wij 
u meerdere vragen stellen, bijvoorbeeld 
waar uw dierbare wordt opgebaard, of het 

Onze begeleiding

Internationaal
Wanneer een dierbare in het bui-
tenland is overleden, kunnen wij 
de overbrenging naar Nederland 
verzorgen. Daarbij werken wij samen 

een crematie of begrafenis wordt en waar 
de bijeenkomst voor de condoleance 
plaatsvindt. 

U hoeft niet alles op één dag te beslissen 
en wij helpen u bij het maken van de juiste 
keuze. Tussen het overlijden en de uitvaart 
staat Uitvaartbegeleiding In Harmonie 24 
uur per dag voor u klaar.

met een vaste partner.  Ook als u een 
dienst in het Engels of Duits wilt laten 
verzorgen, is dat mogelijk bij Uitvaart-
begeleiding In Harmonie.

Als afscheid nemen ‘een mooi moment’ kan zijn, 
is het verlies beter te dragen
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Het verlies van een kind
Elk overlijden is een zwaar proces, 
maar het verlies van een kind is 
niet te bevatten. Voor de ouders 
en familie zullen het verdriet en 
de onmacht groot zijn. Juist dan 
moet het afscheid passen bij het 
gezin en het kind. Wij zoeken met 
u mee naar de meest geschik-
te vorm, waarbij wellicht ook 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en 
vriendjes en vriendinnetjes wor-
den betrokken.
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Veel mensen hebben geen idee wat de 
kosten zijn van een uitvaart. Dat kan 
voor onaangename verrassingen zorgen. 
Om dat te voorkomen overhandigen wij 
u in een voorgesprek een open begro-
ting waarin u alle aspecten van het af-
scheid vindt. Wanneer de belangrijkste 
onderdelen van de uitvaart besproken 

Kosten

Ook na de uitvaart kunt u op ons rekenen

zijn, stelt Uitvaartbegeleiding In Harmo-
nie zo snel mogelijk een gespecifi ceer-
de prijsopgave op. De exacte kosten zijn 
afhankelijk van de wensen van u en uw 
dierbare en kunnen bijvoorbeeld worden 
bijgesteld door alternatieve opties te kie-
zen. Indien er een bepaald budget is, is dat 
voor ons leidend.

Een van de rouwauto’s van 
Uitvaartbegeleiding In Harmonie
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Na de uitvaart

Mocht u het op prijs stellen, dan komen 
wij na de uitvaart bij u langs om uw erva-
ringen te bespreken. Tijdens dit bezoek is 
er tevens ruimte om het te hebben over 
de mogelijkheden voor de asbestemming 

of een grafmonument. Ook kunnen wij u 
doorverwijzen naar professionele instan-
ties als er nog vragen zijn over zakelijke 
beslissingen of bijvoorbeeld op het ge-
bied van rouwverwerking.

Uitvaartverzekering
In de meeste gevallen kunt u als uw dierbare een uitvaart-
verzekering heeft probleemloos kiezen voor de diensten van 
Uitvaartbegeleiding In Harmonie. Dat geldt voor zowel de 
kapitaalverzekering als de naturaverzekering, waarbij geen 
geld wordt uitgekeerd maar diensten worden geleverd. Wilt 
u zeker weten dat u zorgeloos Uitvaartbegeleiding In Har-
monie kunt inschakelen? Informeer dan naar de mogelijk-
heden. Wij kunnen u dan ook meer vertellen over eventuele 
financiële consequenties.
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Om zoveel mogelijk tegemoet te ko-
men aan de wensen van uw dierbare en 
nabestaanden heeft Uitvaartbegelei-
ding In Harmonie de beschikking over 
een eigen plek voor opbaringen: Het 
Afscheidshuis. Voorheen kon de overle-
dene alleen thuis of in het rouwcentrum 
worden opgebaard. Het Afscheidshuis 

Het Afscheidshuis

verenigt het beste van deze twee werel-
den. Omdat nabestaanden een sleutel 
krijgen, is het een goed alternatief voor de 
thuissituatie.  
In 2017 is Het Afscheidshuis geoptima-
liseerd waardoor er meer ruimte is ont-
staan voor nabestaanden en de sfeer in 
de ruimtes is verbeterd. Het Afscheidshuis 
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bestaat uit een ruime, doch intieme huis-
kamer, een open keuken met oven en 
magnetron, een verzorgingskamer, twee 
opbaarkamers en toiletruimtes. Het huis 
is ook toegankelijk voor mindervaliden. 
Naast het huis bevindt zich de sfeervolle 
Lindentuin met overkapping. Hier kunnen 
nabestaanden zich even terugtrekken.

Het Afscheidshuis staat ook 
tot uw beschikking
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Het Afscheidshuis
De familiekamers
In Het Afscheidshuis wordt uw 
dierbare opgebaard in een eigen 
kamer die – met eigen spullen 
van de overledene – gepersonali-
seerd kan worden. Nabestaanden 
krijgen een sleutel waarmee ze 24 
uur per dag naar de overledene 
kunnen.  Wij baren (in principe) 
niet op in een kist, maar op een 
baarplank. Zo is de overledene 
tot op de dag voor de uitvaart be-
reikbaar, ook voor de kleinsten of 
voor naasten die afhankelijk zijn 
van een rolstoel.

De Lindentuin
Om meer groen rondom Het Af-
scheidshuis te creëren hebben wij 
een echte stadstuin ontwikkeld: 
De Lindentuin. Nabestaanden die 
gebruikmaken van onze diensten 
kunnen in deze (alleen voor hen 
toegankelijke) tuin terecht om 
een luchtje te scheppen of even 
tot zichzelf te komen. Mocht u 
een keer Het Afscheidshuis en De 
Lindentuin willen bezoeken, dan 
kunt u vrijblijvend en kosteloos 
een afspraak met ons maken.
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Het hart van Het Afscheidshuis is de ge-
moedelijke woonkamer. Familieleden die 
even niet in de familiekamer kunnen of 
willen zijn, kunnen hier rustig een kopje 
koffi  e of thee drinken. Ook is het een ge-
schikte ruimte om tijdens het algemene 
afscheid gasten te ontvangen. Voor de 
kleinsten is er een speciaal kinderhoek-
je gecreëerd waar zij spelletjes kunnen 

De huiskamer en keuken

doen, tekeningen kunnen maken of een 
boekje kunnen lezen.
De huiskamer kan ook dienen als loca-
tie voor een kleine afscheidsviering voor 
een besloten gezelschap van maximaal 
18 personen. Dit is alleen mogelijk voor 
nabestaanden die al gebruikmaken van 
de diensten van Uitvaartbegeleiding In 
Harmonie.
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Misschien staat u wel eens stil bij het on-
vermijdelijke overlijden van uzelf. Immers, 
iedereen weet dat elk leven eindigt met 
sterven. Voor u en uw nabestaanden kan 
het prettig zijn om op voorhand al een 
aantal keuzes te maken en vast te leggen. 
Want hoe moeilijk dit ook is, het geeft u de 
gelegenheid de regie over een belangrijk 

Nadenken over uw eigen afscheid?

deel van uw uitvaart te houden. Uw wen-
sen kunt u bijvoorbeeld invullen in ons 
wensenboekje. 

Mocht u vragen hebben of informatie wil-
len over alle aspecten en mogelijkheden 
rondom uw eigen afscheid, neem dan vrij-
blijvend contact met ons op.
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Uitvaartbegeleiding In 
Harmonie staat u graag bij in 

die dagen die zo veel 
van u vragen

Uitvaartbegeleiding In Harmonie biedt de 
mogelijkheid een bijeenkomst te organi-
seren in uw eigen omgeving, zodat u zich 
vrij voelt om alle vragen te stellen die u 
heeft over de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van een uitvaart. 

Vragen die wij niet kunnen beantwoor-
den, zullen wij voor u uitzoeken. De bij-
eenkomst kan samen met uw familieleden 
en/of vrienden worden gehouden.

Voorlichting

Bijzonder uitvaartvervoer

In een traditionele rouwstoet 
wordt de overledene vervoerd 
in de rouwauto. Maar er zijn ook 
andere mogelijkheden voor ver-
voer die wellicht beter passen bij 
uw dierbare. Voorbeelden zijn de 
rouwbus, een motor met zijspan, 
de uitvaartfiets of een sierlijke 
rouwkoets.



Wilt u meer weten over onze werkwijze?

Neemt u dan eens een kijkje op onze website:
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Ook kunt u een e-mail sturen naar:
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Wilt u liever meteen persoonlijk contact? 
Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
5046 AL Tilburg
013 - 572 18 22  |  06 - 24 55 61 06


