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GOED VERZEKERD

Uit eigen tuin
Stadshout Kennemerland verzaagt gekapte bomen naar
planken en balken om daar vervolgens picknickbanken,
kaarsenstandaards en kisten van te maken. Een kist van
Haarlemse bomen is verkrijgbaar vanaf € 950,-. Van een
boom uit eigen tuin kan in opdracht ook een kist worden
gemaakt (Stadshout Kennemerland, prijs op aanvraag).

Een uitvaartverzekering is niet iets waar u bij leven
regelmatig mee bezig bent.Toch kan het belangrijk zijn
hier even goed naar te kijken, aldus Martine Klumper
van hart & ziel uitvaarten. "Een van de eerste vragen die
wij nabestaanden stellen, is of de overledene verzekerd
was. Dat is namelijk van belang bij het regelen van de
rest van de uitvaart." Haar collega Elise Alders vult aan:
"Vooral het type polis is hierbij van belang. Bij een dienstenverzekering zijn er al
afspraken gemaakt over het soort uitvaart: zoveel kaarten, zoveel kopjes koffie.
Probleem daarbij is vaak dat zodra het vastgestelde aantal wordt overschreden,
voor ieder volgend kopje koffie een veel hogere prijs wordt gevraagd. Bij een
kapitaalverzekering is een vast bedrag beschikbaar dat vrijwel altijd vrij besteed
kan worden." Martine: "Wanneer een verzekering bij een uitvaartorganisatie is
afgesloten, hoeft dat niet te betekenen dat u die organisatie ook de uitvaart
rag staat, kan het ook lonen een offerte op te vragen bij een andere
orger, zoals de onze. Wij rekenen alleen on:
geen extra commissie op bijvoorbeeld de kist. Dat kan enorm schelen." l
"Kijk daarom goed hoe uw uitvaartverzekering eruit ziet. Bij overlijden kan er
niet meer gewijzigd worden, dus zorg ervoor dat u alles goed o|
dat geeft veel rust en duidelijkheid voor de nabestaanden."

hart & ziel uitvaarten | (023) 820 0920
www.hartenzieluitvaarten.nl

Verbonden
Via een ingenieus procédé wordt in deze diamant een
beetje as verwerkt. Hierdoor ontstaat een uniek sieraad
met een schitterend resultaat, waarmee u de overledene
altijd bij u kunt dragen (Le Manage, vanaf € 1235,-,
afhankelijk van sieraad).

Verzameling
Deze bewaarkoffer
voor kinderen bevat
een boek dat past bij
de verliessituatie en
wordt verder aangevuld
met kleine spulletjes die
troost en steun kunnen
bieden (Levamentum, prijs
afhankelijk van inhoud).
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Spelenderwijs
Voor kinderen of verstandelijk gehandicapten
kan omgaan met de dood lastig zijn. Dit
Memospel:Vergeet-Niet-Me-Verdrietjes brengt
het gesprek speels en luchtig op gang
(De 7roostboom,€ 39,95).

