
Wordt lid!
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging

‘Zuid-Oost Drenthe’ praten leden mee over het te voeren beleid. Dat is

één van de grote voordelen van onze vereniging. Naast de regionale

betrokkenheid kent onze uitvaartvereniging geen winstoogmerk. Laat

de kans om mee te praten daarom niet aan u voorbij gaan en praat

mee. Ieder najaar informeren wij onze leden over de ontwikkelingen

binnen onze vereniging. Onze jaarlijkse nieuwsbrief is hierdoor al een

traditie. De fusie die we in het najaar van 2012 hebben afgerond heeft

een merkbare positieve uitwerking. Het CrematiePluspakket en het

BegrafenisPluspakket spreekt jongeren aan. De voorzieningen van

deze Pluspakketten zijn dan ook zodanig dat aanvullende

uitvaartverzekeringen bij verzekeraars overbodig zijn. 

De Pluspakketten zijn duidelijk afgestemd op de uitvaartzorg die wij

bieden. Sinds september 2012 houden wij kantoor te Coevorden. U

kunt hier terecht met al uw vragen. De kantoortijden zijn van

maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur. Tevens is er via onze

website 24 uur per dag informatie beschikbaar.

Nieuwsbrief 
van Uitvaartvereniging 
Zuid-Oost Drenthe

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

Bij overlijden:
0800-0242526 
of 0524-515899

Beide nummers zijn dag en nacht
bereikbaar en verbinden u direct met 
de uitvaartzorg.

Overige zaken:
0524-221513
Tijdens werkdagen is het kantoor aan de
Looweg 13b te Coevorden geopend van
9.00 tot 12.00 uur. 
Meer informatie kunt u vinden op:
www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl 

Het overlijden van een lid dient altijd
gemeld te worden bij onze vereniging,
ongeacht waar u woont of verblijft in
Nederland.



Permanente ‘bemanning’ 
van ons kantoor

Vanaf 1 juni 2014 bestaat de bezetting van
ons kantoor uit 2 dames. Tot deze datum
werden de administratieve werkzaamhe-
den bijna 20 jaar met veel toewijding
gedaan door de heer en mevrouw Dekker.
Beiden vonden het tijd om dit werk aan
de jongere generatie over te dragen. Linda
Assen (rechts op de foto) en Annette Klui-

tenberg (links op de foto) voeren hun
taken inmiddels uit. Zij doen dit met ple-
zier en betrokkenheid. Henk Dekker blijft
als bestuurslid wel bij de vereniging
betrokken. Het bestuur heeft er vertrou-
wen in dat de administratieve werkzaam-
heden bij de dames in goede handen zijn.  

Lid blijven bij
verhuizing
In geval van verhuizing is het heel belang-
rijk dat u de vereniging hiervan op de
hoogte stelt. Na de verhuizing blijft u
gewoon lid, onze uitvaartzorg biedt
namelijk een landelijke dekking. Ongeacht
waar u woont of verblijft in Nederland
dient u bij overlijden altijd melding te
doen bij onze uitvaartzorg (tel. 0524-
515899). Indien de uitvaart plaats vindt in
een woonplaats die te ver is voor onze uit-
vaartvereniging om deze in eigen beheer
te verzorgen, schakelen wij hiervoor een
collega-vereniging in. Deze voert de uit-
vaart dan namens ons uit. Onze uitvaart-
leiders zoeken samen met de nabestaan-
den uit welke uitvaartvereniging of uit-
vaartverzorger dit gaat doen. Door onze
uitvaartvereniging wordt hierdoor dan
automatisch toestemming verleend.
Bovendien wordt dan naast de financiële
vaste vergoedingen een vergoeding van 
€ 1.050,- aangeboden voor de diensten in
‘natura’, die in het verzorgingspakket zijn
opgenomen. Indien het overlijden niet
rechtstreeks bij ons wordt gemeld en de
uitvaart zonder onze toestemming door
een derde wordt uitgevoerd, vervalt ech-
ter de vergoeding van € 1.050,-. De reden
hiervan is dat er dan geen gebruik
gemaakt wordt van onze eigen dienstver-
lening.

Nieuwe familiekamer in 
Uitvaartcentrum Weiteveen
In het uitvaartcentrum te Weiteveen is de
familiekamer opnieuw ingericht. Daarbij
is getracht een warme en huiselijke sfeer
te creëren. Nabestaanden worden daar-

mee in de gelegenheid gesteld om met
een ‘warm’ gevoel afscheid van hun dier-
bare te nemen.



Nieuwsbrief
Overlijden hoort bij het leven, het is nu
eenmaal niet anders. Of het onverwacht
gebeurt of dat het al werd verwacht, het
blijft een ingrijpende gebeurtenis. De
wereld staat als het ware op z’n kop. Toch
moeten er op zo’n moment een aantal
belangrijke beslissingen worden geno-
men. Voor de meesten is het geen dage-
lijks gebeuren en zal de vraag: ‘Wat nu’
worden gehoord. Begrijpelijk dat uw
hoofd daar niet naar staat. Het is de taak
van uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe
die zorgen van u over te nemen. Dat is ook
precies wat we doen, nadat ons een
bericht van overlijden bereikt, volledig,
zorgvuldig en met aandacht voor uw wen-
sen. 

Aandacht voor uw wensen
Onze uitvaartverzorgers zorgen ervoor dat
u de rust en ruimte krijgt om afscheid te
nemen. Respectvol zullen de wensen bij
een overlijden in ontvangst worden geno-
men zodat deze worden vertaald naar stijl
en kwaliteit in de uitvoering hiervan. Hier-
bij wordt het kostenaspect niet uit het
oog verloren. Geruststellend is de zeker-
heid dat de uitvaartverzorgers gedurende
de uitvaartbegeleiding maar ook hierna
uw vaste aanspreekpunt blijven. Uit erva-
ring weten we inmiddels dat dit op prijs
wordt gesteld.

Jaarlijks verzorgt uitvaartvereniging Zuid-
Oost Drenthe een nieuwsbrief, waarmee
haar leden worden uitgenodigd voor de
jaarvergadering. Afgelopen november was
dit ook het geval. Helaas is er met de
bezorging iets fout gegaan. In het werkge-
bied wordt deze nieuwsbrief huis aan huis
bezorgd. In een aantal gebieden is dit niet
gebeurd. Zodoende heeft niet iedereen de
kans gehad kennis te nemen van de voor-
delen die het lidmaatschap van deze ver-
eniging biedt. 

Een respectvolle
uitvaart is 
vanzelfsprekend

Website biedt veel informatie
Digitale informatie is bijna voor ieder-
een, 24 uur per dag beschikbaar. Als uit-
vaartvereniging Zuid Oost Drenthe pro-
beren wij op onze website veel informa-
tie te geven. De ontstaansgeschiedenis
van de vereniging tot de huidige lid-
maatschapsvormen zijn zo voor ieder-
een inzichtelijk. Terwijl de pakket-
samenstelling uitgebreid wordt toege-
licht. Zo is voor een ieder duidelijk wat
de kosten van de door ons uitgevoerde
uitvaarten zijn. De twee kostenbegro-
tingen, voor een begrafenis en een 
crematie, laten dit duidelijk zien. 

Verder helpt de site u hoe u moet han-
delen bij een overlijden. Een belangrijk
steuntje in de rug. 

Foto’s van de uitvaartcentra Nieuw-
Amsterdam, Weiteveen en Coevorden
zijn te zien. Onder de knop ‘contact’ zijn
belangrijke telefoonnummers te vinden.
Via dit menu kan ook het wensenboekje
worden aangevraagd, het inschrijffor-
mulier worden ingevuld of een reactie
worden geplaatst. 

www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl



Kostenoverzicht 2015
Contributieoverzicht 2015

Leden vanaf 18 jaar

Basispakket € 37,00
Crematie Pluspakket € 58,00
Begrafenis Pluspakket € 108,50

N.b. Indien men lid wordt en men is ouder dan 35 jaar, dan is er een éénmalig instaptarief verschuldigd, welke afhankelijk is van de
leeftijd. Voor kinderen tot 18 jaar is geen contributie verschuldigd, doch zij dienen wel bij ons geregistreerd te staan. 

Overzicht van de verzorgingspakketten voor het jaar 2015

Het verzorgingspakket bestaat uit 2 delen:

a. Aangeboden diensten bij een overlijden (de kosten hiervan komen voor rekening van de vereniging en gelden voor alle 
verzorgingspakketten)

b. Financiële vaste vergoedingen (deze komen altijd naast de aangeboden diensten genoemd onder a.)

Ad. a. Aangeboden diensten bij een overlijden, welke voor alle verzorgingspakketten van toepassing zijn 

– Begeleiding van de uitvaartplechtigheid door de uitvaartleider 
– Het verzorgen van de overledene (indien de overledene door een medische instelling wordt verzorgd, 
wordt hiervoor € 100,- vergoed )

– Beschikbaarstelling van de rouwauto  
– Overbrengen van de overledene naar de kerk of gebouw met aansluitend de begrafenisrit/crematierit
– Op de dag van de begrafenis: 2 bedienden voor de koffietafel
– Gratis opbaring bij gebruik van het uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam, Coevorden of Weiteveen
– Beschikbaarstelling van de nodige dragers  

(Worden de aangeboden diensten door derden verricht, mits vooraf hiervoor toestemming wordt verleend, dan wordt 
hiervoor een vast bedrag van € 1.050,- vergoed, aangevuld met de financiële vaste vergoedingen.)

Ad. b. Financiële vaste vergoedingen (plus de aangeboden diensten genoemd onder a.)

Basispakket Crematie-Plus Begrafenis-Plus

Kosten van de lijkkist € 280,00 € 280,00 € 280,00
Gebruik condoleanceruimte € 225,00 € 225,00 € 225,00
Drukwerkkosten € 165,00 € 165,00 € 165,00
Opbaarkosten € 280,00* € 280,00* € 280,00*
Vergoeding koffietafel € 230,00 € 230,00 € 230,00
Algemene vergoeding € 0,00 € 1.200,00** € 4.200,00**

* Bij thuisopbaring of gebruik van een uitvaartcentrum bij derden
** Deze vergoeding kan nimmer hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten

Bovenstaande tarieven zijn goedgekeurd.

Wij verzoeken u om adreswijzigingen of wijzigingen in de gezinssamenstelling (o.a. geboortes) aan ons door 
te geven. Dit kunt u doen via onze website, e-mail of telefonisch.
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