06 10 12 22 05
Dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend

Johan

Uitvaartzorg
regelt en ontzorgt
Wanneer een dierbare overlijdt, kan het zijn alsof de
wereld voor u even stil staat. Op hetzelfde moment
moet er ineens wel veel geregeld worden, waaronder
een uitvaart en een waardig afscheid van uw dierbare.
Tijdens deze moeilijke periode neemt Johan Uitvaartzorg
u graag die zorg uit handen en adviseert u op persoonlijke
en passende wijze.

UW WENSEN STAAN CENTRAAL

Veel is bespreekbaar en elke uitvaart is maatwerk.
Uw wensen staan daarbij altijd centraal. Graag adviseert
Johan Uitvaartzorg u over de mogelijkheden passend bij
uw wensen en het beschikbare budget.

SAMENWERKING

Zelfs als u elders een naturaverzekering hebt afgesloten,
regelt Johan Uitvaartzorg in samenwerking met het
Memorarium de complete uitvaart voor u.
Er is een overzichtelijk pakket mogelijkheden voor u
samengesteld met een betaalbare en transparante prijs.
U vindt deze pakketten op de website www.memorarium.nl.

Johan Uitvaartzorg is gevestigd
in het Memorarium Gelderland
Verlengde Hoflaan 74
6822 ED Arnhem

www.johanuitvaartzorg.nl
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W AT T E D O E N ?
een handige checklist

DIRECT REGELEN
1. Bij een overlijden thuis belt u de huisarts of
diens waarnemer. (Bij overlijden in het ziekenhuis of
zorgcentrum wordt deze automatisch in kennis gesteld.)
2. Contact opnemen met Johan Uitvaartzorg. Wij zijn dag
en nacht bereikbaar op telefoonnummer: 06 10 12 22 05

OPZOEKEN/KLAARLEGGEN
3. Kleding voor de overledene.
4. Trouwboekje (indien aanwezig), identiteitsbewijs
of paspoort.
5. Het Memorarium uitvaartwensenboekje of ander
wensenformulier (indien aanwezig).
6. Adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten.
7. Polis(sen) van eventuele uitvaartverzekering(en).

WIJ ZORGEN VOOR
8. De verzorging van de overledene. Uiteraard kan dit
ook samen met u.
9. Het opbaren van de overledene. Dit kan in uitvaartcentrum
het Memorarium, maar ook thuis.
10. Bij een begrafenis kunnen wij u adviseren bij de keuze
voor een kist of opbaarplank.
11. Het ontwerp en opmaken van de rouwkaart(en).
12. Zo gewenst verzorgen van een passend bloemstuk.
13. Aangifte doen van overlijden, incl. overlijdensakte.
14. De wensen van de overledene én uw eigen wensen
voor de uitvaart vormgeven.
15. Verzorgen van de uitvaart in uitvaartcentrum het
Memorarium of op een andere bijzondere plek.
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