Wij zorgen ervoor

dat alles goed geregeld wordt.

Veelgestelde vragen bij een begrafenis
Wat komt er allemaal kijken bij een overlijden? Wat moet ik regelen? Hoe verloopt de week voor de
begrafenis? Wat voor graf kies ik? Dit zijn voorbeelden van vragen die regelmatig aan ons worden gesteld.
Wij beantwoorden de veelgestelde vragen. Zo weet u beter waar u aan toe bent als het moment daar is.

Welke soorten graven zijn er?
Als er een dierbare is overleden dient u in een korte tijd
veel besluiten te nemen. Een daarvan betreft het soort graf
waarin de overledene begraven wordt.
Diverse soorten graven:
• Algemeen graf
• Familiegraf
• Keldergraf
Wil u meer weten over de verschillen tussen de graven?
Neem contact met ons op.

Wat zijn de financiële en juridische
gevolgen van een overlijden?

Welke soorten rouwdrukwerk zijn er?
Rouwkaarten, advertenties, liturgieën, bedankkaarten: het

Na het overlijden van een dierbare dient u een aantal

zijn allemaal voorbeelden van rouwdrukwerk. Het is aan u

juridische en financiële zaken stappen te ondernemen.

hoe uitgebreid u het wilt hebben.

Sommige zaken moeten direct geregeld worden en
anderen in de weken na de begrafenis.

Diverse soorten rouwdrukwerk:
• Rouwkaart

Wat moet er direct na overlijden gebeuren?

• Overlijdensadvertentie

• Bel een arts.

• Liturgie

• Bel een begrafenisondernemer, bijvoorbeeld Harkes.

• Bedankkaart

Wij helpen u verder bij het regelen van juridische
en financiële zaken.
• Onderzoek of de overledene een wilsbeschikking
heeft opgesteld.

www.harkesbegrafenissen.nl

Hoe verloopt de week voorafgaand aan de begrafenis?
Als een dierbare geliefde is overleden gaat u een intensieve week tegemoet. De begrafenisondernemer is er om u door deze
week te begeleiden en samen met u de begrafenis te plannen en voor te bereiden. Ook raden we aan om genoeg rust te nemen.

“Het komt weleens voor dat mensen te moe zijn om

te beslissen. Dat is niet erg. Bepaalde zaken kunnen
we uitstellen,” aldus Dennis Harkes.

Hoe zoekt u een grafmonument uit?
De meeste mensen gaan in de periode na de begrafenis-

Hoe verloopt de begrafenisplechtigheid?

plechtigheid op zoek naar een passend grafmonument

Afscheid nemen kan maar een keer. Het is zodoende uiterst

grafsteen wilt uitzoeken, zult u merken dat er diverse

belangrijk dat de begrafenisplechtigheid verloopt zoals u dat

mogelijkheden zijn. U kunt kiezen voor een monument

wenst, zodat u er met tevredenheid op kunt terugkijken. Wij

van natuursteen, graniet, hout of metaal. Ook wat betreft

zullen deze dag in goede banen leiden en ervoor zorgen dat

de tekst zijn er diverse opties, zoals: laser graveren, etsen

uw dierbare overledene een waardig afscheid krijgt.

of zandstralen.

voor hun dierbare overledene. Op het moment dat u een

Bij vragen over een begrafenis staan we u graag bij. Bekijk de website, of neem contact op via:
Begrafenisverzorgster Bea Blok

Begrafenisverzorger Dennis Harkes

Oudelandseweg 48a
3443 AC Woerden

Voorofscheweg 15a
2771 MA Boskoop

Telefoon (0348) 41 23 57
E-mail beablok@harkesbegrafenissen.nl

Telefoon (0172) 21 21 22
E-mail harkes@harkesbegrafenissen.nl

www.harkesbegrafenissen.nl

