De Drechtstreek & Timmers

De Drechtstreek & Timmers uitvaartonderneming is van oudsher
een betrouwbare organisatie die kwaliteit en transparantie
in uitvaartverzorging hoog in het vaandel heeft staan.
Bij ons kunt u rekenen op professionaliteit en stijl,
discretie en betrokkenheid, openheid en eerlijkheid.

.

Uitgave 2021

ONZE DIENSTEN IN HET KORT
Nog voordat u een begin heeft kunnen maken met het verwerken van het verlies,
moeten er tal van beslissingen worden genomen. Het opbaren van de overledene,
het kiezen van een kist, het opstellen van een rouwbericht. Wij zijn er om u bij te
staan in deze moeilijke periode. Wij regelen in overleg met u de praktische zaken en
nemen dat, in zoverre u dat wenst, over. Daarbij gaan wij altijd uit van uw wensen en
zullen u graag op verschillende mogelijkheden wijzen, waar u wellicht zelf niet aan
gedacht heeft.
De Drechtstreek & Timmers huldigt het principe dat u in geen geval voor een
financiële verrassing komt te staan. Aan de hand van uw wensen en budget bieden
wij een uitvaart op maat aan, met een eerlijk advies en een heldere kostenbegroting
van de uitvaart.
In uw eigen woning kunnen voorzieningen worden getroffen om de overledene op te
baren. U kunt ook gebruik maken van een familiekamer in onze uitvaartcentra. Daar
kunt u dag en nacht terecht om afscheid te nemen. Onze uitvaartcentra zijn er
volledig op gericht om op een waardige manier afscheid te kunnen nemen van uw
dierbare. Wij beschikken over eigen rouw- en volgwagens en een drukkerij voor het
rouwdrukwerk.
Wij zullen u terzijde staan in deze periode en doen er alles aan om te zorgen dat u op
uw manier en volgens de wil van de overledene afscheid kunt nemen.

WERKGEBIED
Uitvaartonderneming De Drechtstreek en Timmers is werkzaam in geheel ZuidHolland.
Het is van oudsher een betrouwbare organisatie die kwaliteit en transparantie in
uitvaartverzorging hoog in het vaandel heeft staan. Bij ons kunt u rekenen op
professionaliteit en stijl, discretie en betrokkenheid, openheid en eerlijkheid. Op onze
site www.drechtstreek.nl vindt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen en
geven wij u duidelijk inzicht in de kosten die zijn verbonden aan een uitvaart.

REGELING
Na de melding van overlijden zal er een afspraak met u worden gemaakt om te komen
tot de regeling van de uitvaart.
In dit gesprek zal worden besproken wat de wensen zijn en op welke wijze vorm
gegeven moet worden aan de uitvaart. Wij zullen er naar streven - zoveel als mogelijk
en wettelijk is toegestaan - aan de wensen tegemoet te komen.

FORMALITEITEN
De gegevens voor de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand worden
opgenomen. Voor de aangifte van overlijden zullen wij zorgen en brengen voor uw
zakelijke afwikkeling, een uittreksel van de akte van overlijden mee.

DE UITVAART
Tijdens het gesprek met de uitvaartverzorger komen o.a. de hieronder vermelde zaken
aan de orde:
-Verzorging overledene
-Locatie van de opbaring
-Dag en tijden van bezoek en uitvaart
-Crematorium
-Eventuele voorganger
-Rouwkaart
-Advertentie

-Adressering enveloppen
-Kist
-Muziek
-Organist
-Liturgie
-Consumpties
-Bloemen
-Dragen van de kist
-Volgwagen

FINANCIEEL
De Drechtstreek en Timmers biedt na het overlijden van een dierbare, ook op het
financiële vlak, de helpende hand. Wij bieden de mogelijkheid tot gespreid betalen,
zonder rentekosten.

Sommigen denken soms dat ze geen beroep op
ons kunnen doen naar aanleiding van eerdere,
elders afgesloten uitvaartpolissen.
Uitvaartpolissen, verzekeringen (zoals hiernaast
vermeld) worden altijd uitgekeerd, ongeacht
tenaamstelling en door wie ze verstrekt zijn.
Het maakt niet uit waar u verzekerd bent,
wij kunnen de uitvaart altijd verzorgen.

NAZORG
Enige tijd na de uitvaart nemen wij contact met u op voor het eventueel drukken en
verzenden van dankbetuigingen of het plaatsen van een advertentie.

GEDENKEN
Bij het maken van een keuze van een gedenkteken kunt u op ons een beroep doen.
Als onafhankelijke onderneming vertegenwoordigen wij diverse steenhouwerijen.

Voor meer informatie en tarieven zie: www.drechtstreek.nl

UITVAARTCENTRUM DE DRECHTSTREEK SLIEDRECHT
Jan Steenstraat 71

--

3362 XH Sliedrecht
info@drechtstreek.nl

--

0184 – 412418

UITVAARTCENTRUM DE DRECHTSTREEK PAPENDRECHT
Adm. de Ruyterweg 21

--

3354 XA Papendrecht
info@drechtstreek.nl

--

078 – 6151941

UITVAARTCENTRUM DE OUDE TOREN ALBLASSERDAM
Kerkstraat 205

--

2951 GJ Alblasserdam
info@drechtstreek.nl

--

078 – 6919128

UITVAARTCENTRUM TIMMERS RIDDERKERK
Jan Luykenstraat 6

-- 2985 BV Ridderkerk
info@timmersuitvaart.nl

--

0180 - 422315

UITVAARTCENTRUM DE DRECHTSTREEK HARDINXVELD-GIESSENDAM
Spindermolen 42a

--

3371 RN Hardinxveld-Giessendam
info@drechtstreek.nl

--

0184 – 614021

UITVAARTCENTRUM LINGEWAAL HERWIJNEN
Schoutensteeg1a

--

4171 CK Herwijnen
info@drechtstreek.nl

--

0418-581359

FAMILIEKAMER
De familiekamers in onze uitvaartcentra bieden een unieke mogelijkheid om afscheid
te nemen. U ontvangt als familie een sleutel van de familiekamer, waardoor u elk
moment van de dag of nacht zonder afspraak in deze kamer terecht kunt. Dit biedt u
als nabestaande de vrijheid om op eigen wijze en op ieder tijdstip de rouwdagen door
te brengen.

ROUWCENTRUM BLESKENSGRAAF
Meulenbroek 16

--

2971 XB Bleskensgraaf
info@drechtstreek.nl

--

0184-412418

ROUWCENTRUM OUD-ALBLAS
Schoolstraat 16

--

2969 BG Oud-Alblas
info@drechtstreek.nl

--

0184-412418

ROUWKAMER BARENDRECHT E.O.
Zwaalweg 10

--

2991 ZC Barendrecht
info@drechtstreek.nl

--

0180 - 654269

Medewerkers De Drechtstreek & Timmers Uitvaartverzorging
Vanaf het eerste uur schuilt onze kracht in de persoonlijke benadering, nog
steeds streven we ernaar dat u 1 uitvaartverzorger als contactpersoon heeft.
U kunt ook uw voorkeur voor een uitvaartbegeleider aangeven.
Onze uitvaartverzorgers zijn opgenomen in het nieuwe Register voor
gecertificeerde Uitvaartverzorgers van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg en
mogen zich nu Register Uitvaartverzorger noemen.
Om in aanmerking te komen voor de titel Register Uitvaartverzorger (RU)
moet de uitvaartverzorger aan strenge eisen voldoen.
Daarvoor heeft de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg onderzoek gedaan bij
Uitvaartonderneming De Drechtstreek & Timmers naar de kwaliteit en de
klanttevredenheid.

Arjan Nederveen

Bert Nederveen

Ronald Lommers

Esther Boer

Esther Heykoop

Alize Verheij

Medewerkers De Drechtstreek & Timmers Uitvaartverzorging

Theo Verheij

André van den Hoek

Jan Reehorst

Gerbert Eikelboom

Jaap van Wageningen

Albert Roggeveen

Henk Huijser

Gilles Dubbeld

Arno Versluis

DE KOSTEN VAN EEN UITVAART IN 2021
UITVAARTVERZORGING
Het basistarief
Dit basistarief bestaat uit:
de gehele regeling en verzorging van de uitvaart, incl. eenmaal gebruik rouwauto,
personele kosten, benodigde opbaarmaterialen, adressering rouwkaarten, eventueel
gebruik van geluidsinstallatie, sociale lasten e.d.
€ 1695,00
Toeslag voor thuisopbaring met bed- of kistkoeling
€
350,00
Toeslag voor uitvaart op zaterdag
€
250,00
Uitvaartcentrum
Sliedrecht / Papendrecht / Alblasserdam / Hardinxveld-Giessendam
Vastrecht korter dan 24 uur
€
Vastrecht langer dan 24 uur Max. 5 dagen
€
Per dag extra
€
Condoleance ruimte (per uur of gedeelte daarvan)
€
Condoleance ruimte ’s avonds (per uur of gedeelte daarvan)
€
Aula/kerkzaal / Sliedrecht en Papendrecht
€
Aula/kerkzaal / Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam
€
Familiekamer (+ Vastrecht)
€
Rouwbezoek
€
Koffie/thee per kopje
€
Koffie/thee per kopje incl. koekje
€
Bediening per gastvrouw per uur
€
USB opname
€
Gebruik beamer incl. bediening
€
Livestream incl. beeldopname
€

165,00
412,50
80,00
150,00
175,00
185,00
275,00
175,00
60,00
1,65
2,15
62,50
15,00
85,00
125,00

Lingewaal
Vastrecht zonder bezoek
Vastrecht incl. 1 uur condoleren
Extra tijd per half uur
Aula voor dienst
Condoleren 1 uur aansluitend na begrafenis
Extra tijd per half uur
Koffie/thee per kopje
Koffie/thee per kopje incl. koekje
Bediening per gastvrouw per uur
USB opname

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

425,00
165,00
70,00
160,00
160,00
70,00
1,65
2,15
62,50
15,00

Ridderkerk Jan Luykenstraat 6
Familiekamer (onbeperkt familie bezoek )

€

475,00

Opbaring Jan Luykenstraat 6 ( zonder familie bezoek )
Rouwbezoek per keer vanaf

€
€

325,00
45,00

Rouwcentrum Vredehof (Gemeente Ridderkerk)
Opbaren per dag
Familiebezoek per keer (per uur of gedeelte daarvan)
Condoleance-ruimte (per uur of gedeelte daarvan)
Aula + condoleance vooraf en achteraf
Keuken gebruik per keer
Consumpties: informatie via uw uitvaartverzorger

€
€
€
€
€

85,00
130,00
130,00
375,00
75,00

Kop koffie incl. koekje varieert tussen de € 3.50 en € 5.15 (Catering via gemeente)

Kisten
Eiken gefineerd met hout of brons beslag
Eiken gefineerd met verhoogd deksel met hout of brons beslag
Eiken gefineerd met verhoogd deksel en langs greep
Mahonie gefineerd met hout of brons beslag
Mahonie gefineerd met verhoogd deksel met hout of brons beslag
Massief eiken met hout of brons beslag
Massief eiken met verhoogd deksel met hout of brons beslag
Grijs Wax
White Wax
Vuren
Wit gefineerd

Grijs wax

Eiken fineer

Mahonie fineer

Vuren

Kolom kist La linea

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

525,00
635,00
685,00
635,00
640,00
970,00
1125,00
600,00
600,00
755,00
645,00

Massief mahonie

Vervoer
Rouwvervoer in woonplaats
Rouwvervoer buiten woonplaats, vanaf
Rouwwagen wachten bij dienst in de kerk
Volgwagens i.o.

€
€
€
€

175,00
225,00
60,00
---,--

Diversen
Advertentie Kompas, Merwestreek, Klaroen, Kontakt vanaf
Advertentie De Dordtenaar plm.
Advertentie De Combinatie (Ridderkerk) vanaf
Landelijke dagbladen (AD, NRC, Trouw, Telegraaf) plm.
Kosten mortuarium vanaf
Organist vanaf
Laatste verzorging
Kleden reeds verzorgde overledene

€
€
€
€
€
€
€
€

250,00
500,00
200,00
2000,00
130,00
90,00
125,00
50,00

Plaatsing tekst rouwbrief op www.rouwbericht.nl
+ uitzenden uitvaartplechtigheid via www.rouwbericht.nl
Drukwerk
75 rouwbrieven (extra kaarten 1,05 per stuk)
75 dankbetuigingen (extra kaartjes 0,90 per stuk)
75 liturgieën (extra 0,90 per stuk) vanaf

gratis
€
€
€

Het is mogelijk om een afbeelding / foto op de kaart te plaatsen.
Vraag uw uitvaartverzorger naar de mogelijkheden.

173,75
102,50
121,50

Adressering rouwkaarten
De enveloppen kunnen digitaal door ons worden geadresseerd.
Het adres wordt dan rechtstreeks (geen sticker) op de rouwenvelop geprint.
U mag ook zelf de enveloppen voorzien van adres.
Handleiding samenstellen adressenbestand in EXCEL
- Open een EXCEL bestand
Geef A1
Geef B1
Geef C1
Geef D1
Geef E1

de titel:
de titel:
de titel:
de titel:
de titel:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land

J. Boer
Jan Steenstraat 71
3362 XH
Sliedrecht
(alleen buitenland)

- Pas de kolombreedte naar behoefte aan. (Zie voorbeeld)
- Hierna kunt u adressen per vakje en regel invoegen.
- Wanneer klaar bent met invoeren van de adressen, kunt u de kolom achternamen
selecteren en onder de kolom TABEL sorteren op alfabet (dit is makkelijk voor het controleren
van de adressen).
- Hierna kunt u het bestand opslaan onder de naam van de overledene.
- Mail dit bestand naar: sliedrecht@drechtstreek.nl / info@timmersuitvaart.nl
Wij kunnen dit bestand dan vertalen naar een afdruk op de enveloppen.
.
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VERVOER

Mercedes rouwwagen (dicht)

Mercedes rouwwagen (open)

Cadillac rouwwagen (dicht)

Mercedes volgwagen

Mercedes rolstoelbus

DE KEUZE VAN HET CREMATORIUM

De crematieplechtigheid in het uitvaartcentrum
van uw woonplaats.
Het is mogelijk om de plechtigheid/condoleance voorafgaand aan de crematie te
houden in het uitvaartcentrum van uw woonplaats.
In tegenstelling tot een crematorium bent u in het uitvaartcentrum niet gebonden aan
een vaste tijd. Tevens is het als familie, vrienden en buren dichterbij om in de
woonplaats afscheid te nemen.
Na de plechtigheid wordt de overledene overgebracht naar het gekozen crematorium.
Dit kan uiteraard in het bijzijn van de naaste familie.

Crematorium Rotterdam
Maeterlinckweg 101, Rotterdam
Crematie
Gebruik aula en koffiekamer, totaal 1 ½ uur, incl. as bestemming

€ 1529,00

Crematorium Essenhof
Nassauweg 200, 3314 JR Dordrecht

Crematie
Gebruik aula en koffiekamer totaal 1 ½ uur, incl. as bestemming

€ 1350,00

Inbreng in het crematorium zonder gebruik accommodatie
Incl. as bestemming

€ 850,00

De Biesbosch Aula

De Thuredrith Aula

Het is altijd mogelijk om bij uw uitvaartverzorger,
Informatie / kosten te vragen van de door uw gewenst crematorium.

Crematorium Hoeksche Waard
Zaaiviool 3, 3274 KR Heinenoord
Inbreng in het crematorium zonder gebruik accommodatie
Incl. as bestemming

€ 675,00

Crematie
Gebruik aula en koffiekamer, totaal 1 ½ uur, incl. as bestemming

€ 1450,00

Crematorium Schollevaar
Burg. Schalijlaan 2, 2908 LS Capelle a/d IJssel
Crematorium Maaslanden
Abt van Engeleaan 1, 5253 VN Nieuwkuijk
Crematorium de Ommering
Oprelseweg 3, 3202 LD Spijkenisse

Crematie
Gebruik aula en koffiekamer totaal 2 uur, incl. as bestemming

€ 1301,00

Asbestemming
Na de crematie heeft u alle gelegenheid om na te denken over de as bestemming.
Het uitstrooien van de as kunt u laten plaatsvinden:
Op het terrein van het crematorium. (Met of zonder familie)
Op de zee per schip of vliegtuig. (Met of zonder familie)
Natuurlijk zijn er ook andere bewaarmogelijkheden:
• Thuis in sierurn
• Gedeeltelijke bewaring in miniurn of sieraad
• Verstrooiing op begraafplaats in uw eigen woonplaats
• Verstrooiing door familie zelf op dierbare plaats
• Urnentuin/Urnenmuur op begraafplaats in uw woonplaats
Voor bovengenoemde zaken bieden wij een uitgebreide collectie sierurnen,
urnenmonumenten, sluitplaten en vele gedenksieraden.
Tevens regelen wij voor u het ophalen van de asbus, het vullen van sieraden en
plaatsen van de sierurnen.
Ook regelen wij de benodigde vergunning en formaliteiten met de crematoria en
begraafplaatsen.

Waarschuwing:
Het crematorium zal u ongevraagd ongeveer 10 dagen na de crematieplechtigheid
een brochure zenden met alle Asbestemming en bewarings mogelijkheden, hierin
wordt echter nogal eenzijdig voorlichting gegeven want ook buiten het crematorium
terrein zijn er mogelijkheden in uw eigen woonplaats.

VOORBEELD BEGROTING VAN EEN GEMIDDELDE CREMATIE

Basistarief: de gehele regeling en verzorging van de uitvaart, incl. eenmaal gebruik
rouwauto, personele kosten, benodigde opbaarmaterialen, adressering rouwkaarten,
eventueel gebruik van geluidsinstallatie, sociale lasten e.d.

€

1695,00

Kist eiken gefineerd

€

525,00

75 rouwbrieven

€

173,75

Porto rouwbrieven

€

72,00

Vervoer van zieken/verpleeghuis naar uitvaartcentrum (Regio)

€

175,00

Gebruik uitvaartcentrum

€

425,00

Uittreksel uit akte van overlijden

€

14,00

__________
Sub totaal

€

3079,75

Dit subtotaal vult u aan met de crematiekosten
Crematie

€ _____,__

Consumpties crematorium

€ _____,__

Totale uitvaart kosten, excl. asbestemming

__________
€ _____,__
=========

De tarieven in dit boekje zijn niet van toepassing voor collega ondernemers.

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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Dit informatieboekje is met veel zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat er
tussentijdse prijswijzigingen plaatsvinden. Hierdoor kunnen er geen rechten ontleend
worden aan deze brochure.

