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Natuurbegraven
NATUURBEGRAAFPLAATS EYGELSHOF

HOE GROEN BENT U?
EEN UITVAART DIE 'NATUURLIJK'BIJ U PAST

Een uitvaart regelen overkomt ons allemaal een keer. Gelukkig durven we
tegenwoordig steeds meer te praten over ons eigen afscheid. Vroeger bepaalde
de begrafenisondernemer hoe de uitvaart eruit moest zien. Tegenwoordig probeert
een uitvaartverzorger het afscheid zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen
van de nabestaanden.
Met het verstrijken van tijd is er ook meer mogelijk en raakt natuurbegraven steeds
beter bekend. Een eeuwigdurende rustplek waar respect voor mens en natuur hand
in hand gaan spreekt velen van ons aan.
Maar met het uitzoeken van een plek die u mooi vindt op de natuurbegraafplaats is
nog niet de uitvaart geregeld. Deze gids neemt u bij de hand, laat mogelijkheden
zien maar legt ook uit wat er allemaal komt kijken bij het regelen van een uitvaart.
Dat doen we aan de hand van een speciaal ‘natuurlijk’-uitvaartpakket.

EEN GROENE UITVAART 'NATUURLIJK'

PAKKET 'NATUURLIJK'
Een groene uitvaart voor €7.395,-

Eeuwigdurende grafrust, geen onderhoud aan het graf,
zelf een plekje uitzoeken en waarschijnlijk heeft u zelf nog
tal van redenen om te kiezen voor een laatste rustplaats
op Natuurbegraafplaats Eygelshof. Maar bij een uitvaart
komt veel kijken en daar willen we u graag bij helpen.
In samenwerking tussen Natuurbegraafplaats Eygelshof,
Smeets uitvaartverzorging & Drukkerij L’Ortye, is een
‘natuurlijk’ uitvaartpakket samengesteld op basis van,
passend bij Eygelshof, de groene uitvaart.
Het pakket omvat de volledige verzorging van de uitvaart
en dient als een leidraad. Uiteraard staan uw persoonlijke
wensen centraal en kan het pakket naar uw voorkeur
aangepast worden.
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen over dit
uitvaartpakket of uitvaartmogelijkheden dan brengen wij
u ‘natuurlijk’ graag in contact.

ophalen en verzorgen van de overledene
verblijf mortuarium
bespreken en regelen van de gehele uitvaart
'groene' uitvaartkist
verzorgen aangifte overlijden
verstrekken akte van overlijden
gids 'na overlijden'
25 rouwbrieven met enveloppen, postzegels en
verzendset op eco-vriendelijk papier
50 gedachtenisprentjes op eco-vriendelijk papier
gebruik afscheidsruimte 'de boshut' op
natuurbegraafplaats Eygelshof
rouwauto voor begeleiding naar de begraafplaats
gebruik van de kistkoets op de natuurbegraafplaats
uitvaartleider
enkel graf incl grafmarkering
grafdelving (op weekdagen)
Heeft u al een graf gereserveerd?
Dan halen wij de kosten die daar in het pakket voor zijn opgenomen volledig er uit.

PERSOONLIJKE WENSEN
Ook in een uitvaartpakket is het mogelijk om uw
persoonlijke wensen terug te laten komen.
In het pakket zit een standaard groene uitvaartkist. Dat
betekent dat u kunt kiezen uit één van de 3 modellen
waarbij opgemerkt staat “in pakket”.
Wilt u toch liever iets anders? Dat kan ‘natuurlijk’! Bij de
overige modellen ziet u een meerprijs vermeld staan. Dit
zijn de extra kosten bovenop het uitvaartpakket voor dit
specifiek model.
Bij een natuurbegrafenis houden we op zoveel mogelijk
vlakken rekening met de natuur en daarmee ook
productieprocessen die ons milieu zo min mogelijk
belasten. Het drukwerk in ons pakket is vervaardigd op
een manier die ons milieu zo weinig mogelijk schade
toebrengt. U kunt daarnaast een afbeelding kiezen uit
onze uitgebreide beeldenbank.
Naast het standaard BIO-papier is het ook mogelijk een
meer natuurlijkere tint aan uw rouwdrukwerk mee te
geven. Hiervoor hebben we een tweetal papiersoorten
reeds geselecteerd en kunt u tegen een meerprijs de
rouwbrieven en gedachtenisprentjes op laten drukken
door onze drukkerij. Extra kosten zijn in deze gevallen
afhankelijk van uw wensen en aantallen.

De kosten van de natuurbegraafplaats factureren wij 1 op
1 aan u door. De afscheidsruimte kan indien u meer dan
40 gasten verwacht bijvoorbeeld uitgebreid worden.
Wellicht gaat uw voorkeur uit naar een dubbel graf of wilt
u buiten reguliere openingstijden afscheid nemen.
Het is handig om te weten dat deze kosten kunnen
variëren afhankelijk van uw eigen wensen en voorkeuren.
In dergelijke gevallen gelden altijd standaard de kosten
van de begraafplaats zelf welke op de website van
Natuurbegraafplaats Eygelshof te vinden zijn en waar we
u uiteraard graag over informeren.
Een aantal zaken zijn niet in het uitvaartpakket
opgenomen omdat deze minder ‘standaard’ te vervatten
zijn en vooral heel persoonlijk zijn. Denk hierbij aan
bloemen, de koffietafel/catering, het nemen van een
digitale vingerafdruk, wel of geen spreker op de uitvaart
of de mogelijkheid van een thuisopbaring.
Al het bovenstaande en meer kunnen wij uiteraard voor u
verzorgen.
U ziet, er komt veel kijken bij het regelen van een uitvaart.
Veel vragen waar door nabestaanden een antwoord op
gegeven moet worden in een voor hen moeilijke periode.
We begeleiden u stapje voor stapje om samen tot een
mooi afscheid te komen.

GROENE UITVAARTKISTEN

SPAR (in pakket)
Dit kistmodel is van massief onbehandeld naaldhout en
past in een betaalbare groene uitvaart. Het interieur van
deze kist bestaat uit gedrapeerd onbewerkt katoen met
een kartonnen hoofdkussen.

Op een natuurbegraafplaats mag niet zomaar elke
kist begraven worden. Om u bekend te maken met
de mogelijkheden vindt u hier een uiteenlopend
assortiment, geheel geschikt voor
natuurbegraafplaats Eygelshof.

Oxalis (meerprijs € 900,-)
Het bijzondere aan deze kist is, dat deze vervaardigd is uit massief wild
boraccha hout. Boraccha hout is afkomstig van uitgewerkte rubberbomen
en heeft een zeer dichte structuur. Ciclo da Boraccha betekent in het
Portugees ook letterlijk “Rubberboom.”
De ‘wilde’ uitstraling komt, doordat het hout dichter bij de wortel wordt gebruikt.
Voor elke uitgewerkte rubberboom wordt weer een nieuwe geplant. De oxalis
wordt volledig handmatig in elkaar gezet. Het resultaat is een fraaie, ecologisch
verantwoorde, moderne kist gemaakt uit een uniek massieve houtsoort met een
strak katoenen interieur.

Ioliet (meerprijs € 150,-)
De Ioliet is van onbewerkt lichtgewicht massief populieren hout. De handgrepen
zijn geheel in stijl van touw en het interieur van ongebleekt katoen. De kist is
zonder toevoeging van lakken, bevat ‘eerlijke’ materialen en is geschikt voor het
maken van eigen teksten of tekeningen.

GROENE UITVAARTKISTEN

Op een natuurbegraafplaats mag niet zomaar elke
kist begraven worden. Om u bekend te maken met
de mogelijkheden vindt u hier een uiteenlopend
assortiment, geheel geschikt voor
natuurbegraafplaats Eygelshof.

Zeemanskist (meerprijs € 800,-)
De zeemanskist is een authentieke kist gemaakt van
onbehandelde planken van massief naaldhout.
De kist heeft geen klassieke handgrepen, maar kan
gedragen worden door middel van de touwgrepen en
is afgewerkt met een onbehandeld katoenen interieur

Dwerggoud (meerprijs € 950,-)
Gemaakt van massief douglas hout en douglas handgrepen. Bij het
assembleren van dit model worden geen schroeven gebruikt maar houten
deuvels. De binnenkant is bekleed met bamboe. Een bedje van mos is optioneel.

MANDEN

Pandanus (meerprijs € 1.195,-)
Deze handgemaakte gevlochten uitvaartmand
is geschikt voor natuurbegraven en ook voor cremeren.
De mand is voorzien van een onbewerkt katoenen
interieur.

Op een natuurbegraafplaats mag niet zomaar elke
kist begraven worden. Om u bekend te maken met
de mogelijkheden vindt u hier een uiteenlopend
assortiment, geheel geschikt voor
natuurbegraafplaats Eygelshof.

Pitriet (meerprijs € 1.195,-)
Deze handgemaakte gevlochten uitvaartmand is geheel gemaakt van pitriet.
Pietriet is rotan (liaan) zonder de schil. Deze mand is voorzien van een stevig
binnenwerk met een vlakke houten bodem en een onbewerkt katoenen interieur.

Wilg (meerprijs € 995,-)
Deze handgemaakte gevlochten wilgenmand wordt op ambachtelijke wijze
gevlochten van wilgenteen, heeft een zeer sterke constructie en is licht van
gewicht.
Voor de productie van de grafmanden worden alleen de gesnoeide wilgentenen
gebruikt. De mand wordt aangeleverd met een ongebleekte katoenen
binnenbekleding. Het matras en het hoofdkussen zijn gevuld met o.a. hooi, stro
en/of lavendel.

BAARPLANKEN EN WADES

Baarplank basis (in pakket)
Baarplank van naaldhout

Baarplank populier (in pakket)
Baarplank van multiplex populier

Natuurset (meerprijs € 295,-)
De Natuurset is speciaal ontwikkeld voor een betaalbare Groene uitvaart.
De set bestaat uit de biologische Basic lijkwade,de duurzame Bamboe
baar en een set smalle sluitingen. De hele set is volledig natuurlijk
afbreekbaar. Optioneel zijn er riemen mee te bestellen.

Basic set (meerprijs € 295,-)
De Basic set is speciaal ontwikkeld voor
een krachtige, pure aanblik.
De set bestaat uit de serene Basic lijkwade en de eenvoudige Basic baar.
De lijkwade is speciaal gemaakt als aanvulling op de baar. Optioneel zijn
er riemen mee te bestellen.

DE KARTONNEN URN

De kartonnen urn is er in verschillende modellen en
desgewenst te personaliseren. Tarieven starten bij
€125.- voor een standaard model.

VERZEKERING

SPAARPLAN

Niet heel specifiek voor een groene uitvaart maar daarom niet
minder van belang is wat het betekent als u een uitvaartverzekering
heeft. In Nederland geldt dat u keuzevrijheid heeft. Ongeacht waar u
verzekerd bent u kunt altijd zelf voor een uitvaartondernemer kiezen.

Bij een kapitaalpolis is het simpel, u weet voor hoeveel u bent
verzekerd en dat bedrag keert de verzekeraar ook uit.

Een alternatief voor, of aanvulling op een
uitvaartverzekering is het UitvaartSpaarplan. Dit is
ondergebracht in een aparte stichting en heeft als doel
de financiële afwikkeling zo simpel en helder mogelijk te
maken, maar dat geldt ook voor de opbouw van uw
spaartegoed.
De waarde van uw spaartegoed is uw inleg
vermeerderd met de rente die jaarlijks op 31 december
bijgeschreven wordt. Er is geen minimale inleg vereist en
u bepaalt zelf hoeveel en wanneer u bijspaart. Lekker
simpel toch?

Bij een dienstenpolis is het iets anders. Daar bent u namelijk niet voor
een geldbedrag maar voor een pallet aan diensten verzekerd en de
verzekeraar zal die op een bepaalde ‘waarde’ schatten op het
moment dat u kiest voor een andere uitvaartondernemer. De meeste
verzekeraars stellen elk jaar een vast bedrag vast dat ze uitkeren voor
een dienstenpolis.

In tegenstelling tot deposito’s bij
uitvaartverzekeringsmaatschappijen bent u bij het
UitvaartSpaarplan geheel vrij in de hoogte van uw inleg.
U hoeft dus niet bij aanvang al een groot bedrag in te
leggen. Daarnaast kunt u zelf bepalen of, en hoeveel u
bijspaart.

Vaak zal de verzekeraar aangeven dat u bij een andere
uitvaartondernemer duurder uit bent omdat de diensten bij hun
feitelijk meer waard zijn dan dat ze nu aan u uitkeren. Dat hoeft
echter helemaal niet het geval te zijn. U doet er goed aan om u op
tijd te laten informeren, zowel bij uw verzekeraar als bij de
uitvaartondernemer van uw voorkeur. Zo kunt u een weloverwogen
keuze maken, op financieel maar ook op menselijk gebied.

Meer informatie over het UitvaartSpaarplan is te vinden op
www.smeetsuitvaartverzorging.nl

In Nederland kennen we in feite 2 soorten uitvaartverzekeringen:
1.Kapitaalpolis; keert een vast geld bedrag uit
2.Dienstenpolis; u bent verzekerd voor een bepaald aantal diensten
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NATUURBEGRAAFPLAATS EYGELSHOF
045-203 10 77

SMEETS UITVAARTVERZORGING
043-609 01 60

DRUKKERIJ L'ORTYE
045-563 05 60

INFO@EYGELSHOF.NL
WWW.NATUURBEGRAAFPLAATS-EYGELSHOF.NL

INFO@SMEETSUITVAARTVERZORGING.NL
WWW.SMEETSUITVAARTVERZORGING.NL

ROUWDRUK@DRUKKERIJ-LORTYE.NL
WWW.DRUKKERIJ-LORTYE.NL

