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Een unieke uitvaart voor iedereen
Kameleon Uitvaartzorg

Voorwoord
We hebben maar één zekerheid in het leven. 
Eens moeten we afscheid nemen. 
Een mooie, passende en herkenbare uitvaart 
ontstaat door tijd en aandacht te besteden aan de 
laatste wens van de overledene en aan de wensen 
van de nabestaanden. 
Als uitvaartbegeleider kom ik, Marloes Dam-
man (42), families tegen met mooie en eigen 
ideeën. Maar ik merk ook dat niet iedereen goed 
op de hoogte is van wat kan en mag. Kameleon 
Uitvaartzorg helpt u vorm te geven aan een eigen 
en daarmee persoonlijk afscheid van uw dierba-
re. Een uitvaart die recht doet aan wie iemand is 
geweest en wat iemand heeft betekend.
 
Met deze krant laten wij u zien wat de moge-
lijkheden zijn en wat er zoal komt kijken bij een 
afscheid.

Marloes Damman
Kameleon Uitvaartzorg

Een passende uitvaart omdat ieder mens bijzonder is, dat is waar Kameleon  
Uitvaartzorg voor staat. Iedereen heeft recht op een eigen, persoonlijk en respectvol 
afscheid dat bij je past en bij de naasten die achterblijven.

Persoonlijk en meelevend
Omdat je maar één keer afscheid kunt nemen 
van een overleden persoon, is het belangrijk dat 
zoiets op de goede manier gebeurt. Kameleon 
Uitvaartzorg begeleidt u in deze moeilijke perio-
de met persoonlijke aandacht en betrokkenheid. 
Het gaat het erom dat u, ondanks al uw verdriet, 
toch met een tevreden gevoel terugkijkt op de 
periode van afscheid nemen. Een persoonlijk en 

memorabel afscheid is een waardevolle manier 
om het rouwproces in te gaan.

Eén vaste contactpersoon
Wat is de kracht van Kameleon Uitvaartzorg? U 
krijgt de persoonlijke zorg van één meelevende 
contactpersoon. Een rots in de branding, die u 
begeleidt van direct na het overlijden van uw dier-
bare tot enkele weken na de uitvaart. Deze con-
tactpersoon is dan uw vaste aanspreekpunt, ook  
‘s nachts en in het weekend. Marloes Damman is de 
drijvende kracht achter Kameleon Uitvaartzorg. 
Heeft u behoefte aan invoelend vermogen en oog 
voor detail? Marloes en haar ervaren mensen on-
dersteunen u met oprechte belangstelling en begrip.

Over onze naam
We heten Kameleon Uitvaartzorg en dat is een 
bewuste keuze. We vinden namelijk dat de uit-
vaartbegeleider zich soepel moet kunnen aanpas-
sen aan de persoonlijke wensen van de overlede-
ne en de nabestaanden. Net zoals een kameleon 
van kleur kan veranderen als de situatie er om 
vraagt. Een uitgesproken kwaliteit, die u ook te-
rugvindt bij uw uitvaartbegeleider van Kameleon 
Uitvaartzorg. Zo kunnen we voor elke uitvaart 
een uniek en passend afscheid mogelijk maken.

Er kan veel meer dan je denkt
Samen met u geven we vorm aan een individu-
eel afscheid. Een uitvaart die recht doet aan wie 
iemand was en wat iemand heeft betekend. Er 
zijn verrassend veel mogelijkheden voor de in-

vulling van het afscheid. Onbekendheid met die 
mogelijkheden zijn vaak een reden om te kiezen 
voor het gangbare. Daarom besteden we veel 
tijd en aandacht aan wat wenselijk én mogelijk 
is. Goede en uitgebreide informatie staat voor-
op. Zo komt u tot weloverwogen beslissingen. 
Deze extra aandacht kenmerkt de kwaliteit van 
Kameleon Uitvaartzorg. 

Rust en zorg in de dagen na een overlijden
Na het overlijden van uw dierbare is er dagelijks 
contact. Tijdens deze vaak hectische dagen be-
spreken we per dag met u wat er geregeld en be-
slist moet worden. Kameleon Uitvaartzorg is uw 
aanspreekpunt en regelt alle praktische zaken 
met uiterste zorgvuldigheid voor u. 

Ook zorgen we in die dagen voor voldoende ge-
legenheid om in alle rust afscheid te nemen van 
uw dierbare. 

De kosten van een uitvaart in kaart
Kameleon Uitvaartzorg maakt het u duidelijk

Wat kost een uitvaart? Dat is voor iedereen verschillend en hangt af van uw  
persoonlijke wensen. U krijgt vooraf een nauwkeurige kostenbegroting van  
Kameleon Uitvaartzorg. De kosten van een door ons verzorgde uitvaart zijn  
duidelijk opgebouwd: 1 + 2 = 3.

1. Ons vaste tarief
Wat is er allemaal inbegrepen in ons vaste tarief? 
• De regie van de uitvaart, regelen van o.a. rouwkaart, rouwbloemen, catering en liturgie.
• Hulp bij de invulling van de afscheidsdienst.
• Zodra de arts het overlijden heeft vastgesteld komen we naar u toe, overdag maar ook
   ‘s nachts. We verrichten de laatste verzorging samen met u, als u daar prijs op stelt. 
• U heeft dagelijks contact met ons, tot en met de dag van de uitvaart.
• Iedere dag controle van de overledene.
• Aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand.
• Condoleanceboek in passende verpakking.
• Hulp en handboek bij de afwikkeling van de nalatenschap. 

2. Kosten van onze partners in de uitvaarzorg
We hebben een hechte relatie met uiteenlopende specialisten in de uitvaartzorg. Hun  kosten zijn ge-
baseerd op de keuzes van de overledene en de nabestaanden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor:

*Thuis opbaren of in een rouwcentrum *Drukwerk *Sobere of design uitvaartkist  
*Cremeren of begraven *Type locatie *Soort rouwvervoer *Advertentie  *Bloemen *Catering. 

Alles wordt vanzelfsprekend in nauw overleg met u geregeld. Zodra de meeste keuzes gemaakt zijn 
krijgt u van ons een kostenbegroting. We werken met verschillende partners, van wie u de facturen 
op de hoofdnota terugvindt. Voor de goede orde: onze hulp en zorg zijn onafhankelijk, we hebben 
geen financieel belang bij de keuzes die u maakt.  

3. Het totale kostenplaatje
De totale kosten voor een door ons verzorgde uitvaart variëren van € 4.000 tot € 10.000. 
Dit bedrag bestaat uit 1 (ons vaste tarief) + 2 (kosten derden) = 3 (totaalbedrag).

Wilt u weten wat een uitvaart op basis van uw wensen kost? Neem gerust contact met ons op voor 
een vrijblijvende indicatie.

Kameleon Uitvaartzorg   
www.kameleon-uitvaartzorg.nl    
info@kameleon-uitvaartzorg.nl
06 209 451 41

Colofon
Dit is een uitgave van Kameleon Uitvaartzorg.
Ontwerp en DTP Vredegoor Grafische Producties
Tekst  Kameleon Uitvaartzorg
Fotografie  Maxanel Fotografie; AM Vredegoor; Theo Smits; Bert Pierik
Druk en verspreiding Persgroep Nederland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd ge-
gevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.
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Open Dag Zaterdag 28 mei 10.00 - 15.00 uur 
Crematorium Kranenburg Zwolle 

Uitvaart wordt steeds persoonlijker 
Was het vroeger zo dat men bij een crematie-
plechtigheid er vanuit ging dat men 3 muziek-
stukken ten gehore mocht brengen en nadien een 
kopje koffie kreeg aangeboden. Nu zien we dat 
vandaag de dag gelukkig geheel anders.  
Families bepalen heel veel zelf wat er tijdens de 
crematieplechtigheid en in de koffiekamer gedaan 
en gebruikt wordt.  
 
Tijdens de open dag op zaterdag 28 mei willen wij 
u graag laten kennis maken met de uitgebreide 
mogelijkheden van Crematorium Kranenburg Zwolle. 
Iedereen kan dan aan de hand van een plattegrond 
met routebeschrijving een rondgang door het gehele 
gebouw maken. Ook de ruimten achter de schermen 
zijn opengesteld. Op diverse plaatsen wordt uitleg 
gegeven en alle vragen beantwoord. Tevens willen 
wij u kennis laten maken met de mogelijkheden om 
uw uitvaart te personaliseren. 
Zo zal in de aula een voorbeeld kist staan met het 
PEC-Zwolle logo er op. Ook kunt u zich laten 
informeren wat er tegenwoordig op audiovisueel 
gebied allemaal mogelijk is. 
 

De compleet vernieuwde aula is voorzien van natuurlijke materialen en luxe lederen banken, zodat de familieleden gemakkelijk steun bij 
elkaar kunnen vinden. In de sfeervolle aula zijn ruim 150 zitplaatsen. Echter door het doordachte ontwerp is er ruimte voor zeker 450 
gasten. Er kan ook om de kist zitgelegenheid gemaakt worden voor een intieme plechtigheid voor ongeveer 15 familieleden. Na afloop van 
de crematieplechtigheid gaat de familie naar de koffiekamer. Deze ruimten zijn geheel aangepast aan de eisen van deze tijd en hebben 
een prettige en informele sfeer waar de families naar eigen behoefte gebruik van kunnen maken. De naam ‘koffiekamer’ is eigenlijk ook 
niet meer van deze tijd. Uiteraard kan er koffie gedronken worden maar daarnaast kan er nog zoveel meer. Van grootmoeders 
ambachtelijke appeltaart of luxe canapé hapjes tot zelfs een Kwekkeboom bitterbal met een glaasje wijn, biertje en live muziek, bijna alles 
is mogelijk. De uitgebreide mogelijkheden willen wij op de Open Dag aan u presenteren. Het komt zelfs voor dat men in de aula of foyer 
een toost uitbrengt met de favoriete wijn of whisky van de overledene. Het hoeft vandaag de dag ‘niet altijd’ allemaal heel triest te zijn, men 
kan ook het leven wat de overledene heeft geleid vieren en afsluiten met zijn of haar favoriete drankje en hapje. Op deze manier kan het te 
nemen afscheid echt op de manier plaatsvinden die bij de overledene past. “Als je bij tante Toos kwam kregen wij altijd een heerlijke petit 
four met een glaasje advocaat en slagroom!” 
 
 U kunt ook kennis maken 

met een aantal 
ambachtslieden die hun 
ervaringen en kennis met 
u willen delen. Zo zal de 
Zwolse koffiebranderij, 
Mocca d’Or hun bonen 
op de oude traditionele 
manier bij ons branden. 
Cuperus Steenhouwerij 
zal ambachtelijk werk 
laten zien. Tevens zal 
onze Goudsmid Tizz 
tonen hoe ze van 
trouwringen een heel 
persoonlijk as-sieraad 
kan maken, de 
glasblazer Dick Kroes 
as in een persoonlijk 
object kan verwerken en 
hoe de keramist  van 
CeKaBe de mooiste 
urnen kan maken.  

Na de rondgang zullen wij u ontvangen met een heerlijk kopje Mocca d’Or 
koffie en verrassende consumpties in de koffiekamer.  
Ook in deze ruimte willen wij u laten ontdekken wat er tegenwoordig culinair 
allemaal mogelijk is. U zult het wel bekende plakje cake dan ook niet zien op deze 
dag. Na het bezoek willen wij u ook het terrein rondom het crematorium laten 
ontdekken door een kleine wandeling te maken door de diverse (bos)urnentuinen 
met hun bijzondere monumenten. 

 

 
 

      Crematorium Kranenburg  
      Kranenburgweg 9  
      8024 AC Zwolle  
      Tel. (038) 4548948  
      info@crematoriumkranenburg.nl  

        www.crematoriumkranenburg.nl  

Directeur Bert Holthof in de compleet vernieuwde aula. 
 

 Kranenburg 
 

 

 Directeur Bert Holthof: Uitvaart wordt steeds persoonlijker. 
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Begraafplaats Bergklooster 

Monumentale oase van natuur en verstilde sfeer

Begraafplaats Bergklooster
Al eeuwen lang vinden velen een laatste rust-
plaats op het sfeervolle Bergklooster gelegen op 
een oude rivierduin van de Overijsselse vecht. 
De door bomenrijen omsloten begraafplaats 
ademt een ingetogen, tijdloze sfeer. De bezoeker 
kan zich in alle rust verbinden met voorbije le-
vens en herinneringen ophalen aan dierbaren. 
           
Historie                                                                                                                                      
Op de Sint Agnietenberg, het huidige Bergkloos-
ter, werd eind 14e eeuw een klooster gesticht met 
als beroemdste bewoner Thomas a Kempis. Niet 
alleen kloosterlingen maar ook buren en Zwol-
lenaren vonden hun laatste rustplaats op het 
kloosterterrein. Na de afbraak van het klooster 
ontfermden buurtbewoners zich over de be-
graafplaats. De ‘Vereniging Begraafplaats Berg-
klooster’ zorgt tot op de dag van vandaag voor 
de begraafplaats. 

Een natuurlijke uitstraling   
Het oude Bergklooster is geen natuurbegraaf-
plaats maar heeft wel een natuurlijke uitstra-
ling. Door de ouderdom en haar ligging op een 
oude, schrale rivierduin is de grasmat zeer rijk 
aan zeldzame wilde flora.  Het levert een prach-
tig bloemrijk landschap op. Verspreid groeien 
bijzondere bomen zoals de hemelboom en de 
sneeuwklokjesboom.

Wat zijn de mogelijkheden  
Er kan gekozen worden voor een eigen parti-
culier graf of een algemeen graf. Meestal wordt 
gekozen voor een eigen graf dat éénmalig voor 
onbepaalde tijd; zolang de onderhoudskosten 
worden voldaan, aan een rechthebbende wordt 
uitgegeven. Een eigen graf of familiegraf  wordt 
voor een periode van minimaal 10 jaar (de wet-
telijke minimale termijn voor grafrust) uitgege- 

ven voor de totale kosten van  € 1690,-. Er kan 
ook gekozen worden voor 20, 30, 40, 50, 75 jaar 
of voor onbepaalde tijd (eeuwig). Elke eindige 
periode kan verlengd worden. 
Het goedkoopste graf ( € 777,- ) is een alge-
meen graf voor maximaal 10 jaar zonder verlen-
gingsmogelijkheid. Het graf wordt gedeeld met 
vreemden.   

Grafkelders
Op ‘Nieuw Bergklooster’ is het mogelijk om in 
een grafkelder met drie lagen bijgezet te worden. 
Meer informatie, zie website.

Urnengraven
Urnen kunnen worden bijgezet in een particu-
lier graf of een speciaal urnengraf  ( € 515,- ) die 
verspreid tussen de reguliere graven wordt uitge-
geven. Meer informatie, zie website.

Nieuw Bergklooster 
Aan het begin van de Bergkloosterweg, tus-
sen de A28 en de begraafplaats Kranenburg is 
een nieuwe begraafplaats sinds het jaar 2012 in 
gebruik. Aan de noordzijde ligt over de volle 
breedte een prachtige zonneborder, ontworpen 
door tuinontwerper Harry Pierik. Vanaf de tuin 
lopen zandkleurige geasfalteerde hoofdpaden als 
zonnestralen naar de in- en uitgangen van de be-
graafplaats met als hoofdingang de parkeerplaats 
aan de Bergkloosterweg. De andere paden slui-
ten aan op routes naar het uitvaartcentrum en de 
begraafplaats Kranenburg. Nieuw Bergklooster 
is ruim ingericht. Er is meer vrijheid voor graf-
bedekking dan op het oude Bergklooster.

Informatie en contact:Ver. Begraafplaats Berg-
klooster Secr./Penm. B. Pierik, Bergkloosterweg 
92, 8034 PS Zwolle, Tel. 038 453 22 81, 
info@bergklooster.nl  www.bergklooster.nl

Begraafplaats Bergklooster

Welkom bij de Week van de Begraafplaats 
Een ideale gelegenheid om Bergklooster te bezoeken is de 
Week van de Begraafplaats. Van zaterdag 28 mei tot en met 
zondag 5 juni wordt de Nederlandse begraafplaats in de 
schijnwerpers gezet. De aftrap van deze landelijke  week vindt 
plaats op Nieuw Bergklooster, het nieuwe gedeelte van de 
bekende Zwolse begraafplaats. Dit jaar is het thema ‘Verbor-
gentuinen van Nederland’. U kunt op Bergklooster persoon-
lijk komen ervaren dat een begraafplaats echt een omgeving 
is om tot rust te komen, in een verstilde en monumentale 
sfeer. Beheerder Bert Pierik en zijn medewerkers kunnen u 
daarbij alles vertellen over bijvoorbeeld de natuur, rituelen en 

kunstuitingen op de begraafplaats. U komt er 
ook veel interessants aan de weet over begraven 
en asbestemming, onderhoud en kosten. 

Waardevolle plek
Begraafplaats Bergklooster met z’n natuurlijke 
decor is bij uitstek geschikt om dierbaren eervol 
te gedenken. De combinatie van de parkachti-
ge omgeving met een symbolisch gedenkmo-
nument dat de herinnering aan iemand levend 
houdt, blijkt voor veel mensen erg waardevol. 
Cremeren is natuurlijk ook een veel gekozen op-
tie, maar na het as verstrooien is er geen concre-
te aanwijzing meer van iemands bestaan. Soms 
komen mensen die zelf voor cremeren kiezen op 
Bergklooster wel eens het graf van een dierbare 
opzoeken. Ze ervaren het dan als erg waardevol 
dat er nog een plek met een tastbare herinnering 
is te vinden. Vaak is dat een moment dat ze se-
rieus aan het denken zet om voor een vaste plek 
te kiezen in plaats van de as te laten verstrooien.

Urnengraven 
Cremeren wint het steeds meer van begraven. 
De kosten geven daarbij vaak de doorslag. 
Maar wist u dat u op Bergklooster ook terecht 
kunt voor urnengraven? Op de begraafplaats 
zijn uiteenlopende urnengraven te vinden met 
een bescheiden prijskaartje. Het zijn kleinere 
plekjes, speciaal aangelegd om de as te bewaren. 
De urnengraven zijn onder bomen gesitueerd, 
maar liggen ook verspreid tussen de andere 

Een begraafplaats is zoveel meer dan een plek waar dierbaren een laatste 
rustplaats vinden. Het is bij uitstek ook een omgeving voor rouwverwer-
king, cultuurhistorie en genieten van een monumentale omgeving. 
Zwolle heeft zo’n ingetogen oase van natuur en verstilling: begraafplaats   
Bergklooster. 

graven. Bergklooster biedt hiermee veelzijdige 
mogelijkheden om dierbaren op een bijzondere, 
tastbare plek te kunnen gedenken, maar zonder 
hoge kosten. 

Rondleiding over cultuurhistorie
Een begraafplaats geeft ook een fascinerend 
beeld van het verleden. Er is vaak een schat 
aan cultuurhistorie te vinden. Mensen die in 
het buitenland op vakantie gaan bezoeken vaak 
oude begraafplaatsen. Maar vaak wordt verge-
ten dat er ook in Nederland nog veel historische 
grafcultuur te vinden is. Zo is Bergklooster in 
het bezit van een monumentale gedenksteen uit 
1540, is er een eeuwenoude grafkelder te bezich-
tigen en vond een beroemdheid als Thomas a 
Kempis hier een tijdlang zijn laatste rustplaats. 
Tijdens de Week van de Begraafplaats, of een 
rondleiding door beheerder Bert Pierik, krijgt u 
een blijvende indruk van het cultuurhistorische 
karakter van begraafplaats Bergklooster.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden 
van Bergklooster? Bel dan gerust eens vrijblij-
vend: 038 453 22 81 of mail naar info@berg-
klooster.nl.

Begraafplaats Bergklooster

Foto’s Bert Pierik
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Cremeren of begraven 
Weet u wat u wilt?

Ruim meer dan de helft van de uitvaarten is een crematie. Toch 
wordt er ook veel getwijfeld. Cremeren of toch begraven? Kameleon  
Uitvaartzorg neemt de verschillen met u door. 

Wat past er bij uw ideeën?
Bij de keuze voor begraven of cremeren spelen 
familietradities vaak een hoofdrol. Als u de keu-
ze niet vanuit een religieuze overtuiging maakt, 
kan het extra lastig zijn om de juiste beslissing 
te nemen. Het is daarom vooral een kwestie van 
goed oriënteren. Heeft u bijzondere wensen? 
Steeds vaker kiezen mensen voor een uitvaart 
met een echt persoonlijk karakter, op maat ge-
organiseerd door een kleinere uitvaartonderne-
ming als Kameleon Uitvaartzorg. U kunt hier 
eens informeren of uw individuele wensen kun-
nen worden uitgevoerd. Tijdens zo’n gesprek 
kan naar voren komen wat het meest passend is 
bij uw ideeën: cremeren of begraven. 

Praat er over met vrienden
Een open dag kan ook een goede manier zijn om 
informatie te verzamelen, en eens te luisteren 

naar de uitleg van een crematorium of begraaf-
plaats. U hoeft er geen afspraak voor te maken. 
Zo kunt u op een laagdrempelige manier pools-
hoogte nemen en op uw gemak inzicht krijgen 
in de voor- en nadelen van cremeren en begra-
ven. Wat ook heel zinvol kan zijn is om het eens 
met vrienden of familie te bespreken. Vaak blijkt 
dat vrijwel iedereen zijn gedachten wel eens over 
het afscheid heeft laten gaan. 

Herdenkingsplek creëren
Veel mensen kiezen voor cremeren omdat het 
goedkoper is dan begraven. De nabestaanden 
worden zo niet opgezadeld met hogere kosten, 
kan dan het argument zijn. Voor de laatste rust-
plaats op een begraafplaats moet u namelijk 
grafrechten betalen. Per gemeente lopen deze 
kosten uiteen. U krijgt ruim van te voren bericht 
over eventuele verlenging van het grafrecht. We 

kunnen u bij Kameleon Uitvaartzorg een eerste 
indicatie geven aan welke kosten u bij begraven 
moet denken, vrijblijvend natuurlijk. De keuze 
voor begraven wordt vaak gemaakt omdat er 
dan een vaste en vertrouwde plek is om het graf 
van de dierbare te kunnen bezoeken. Een graf 
wordt vaak voor 20 jaar gekocht en kan voor de 
nabestaanden een fijne en rustgevende omge-
ving zijn, die er altijd voor ze is. 

Plechtigheid ergens anders
Vaak valt de keuze op een familiegraf. Hierin 
kunnen 2 à 4 familieleden bij elkaar begraven 
worden. Het begraven in een  algemeen graf is 
goedkoper. De overledene krijgt dan meestal 
een laatste rustplaats met twee onbekende men-
sen in een graf. Dit gebeurt vaak als er slechts 
een klein budget beschikbaar is voor de uit-
vaart. Overigens hoeft u de afscheidsplechtig-
heid voorafgaand aan de crematie of begrafenis 
niet perse daar ter plekke te laten organiseren. 
Bij Kameleon Uitvaartzorg kunnen we ook een 
andere locatie voor de afscheidsbijeenkomst re-
gelen. Goed om te weten, mocht u de voorkeur 
geven aan een zo persoonlijk mogelijke uitvaart. 

Herdenkingsplek voor de as 
Ook cremeren biedt gevarieerde mogelijkheden 
om een herdenkingsplek te creëren. 
Cremeren wordt meestal direct na de uitvaart-
ceremonie gedaan. De familie kan aanwezig 

zijn als de kist in de oven wordt geplaatst, iets 
wat kan helpen bij de verwerking. Er zijn aller-
lei mogelijkheden om de as een bestemming te 
geven. Zo kunt u de as uit laten strooien op een 
plek die past bij de dierbare als individu, een be-
paalde leefstijl of een plek die u dierbaar is. U 
kunt de as ook bewaren in een speciaal ontwor-
pen urn, of in een speciale urnmuur of urngraf 
bij een crematorium of begraafplaats. 

Hoe kunnen we ú helpen bij uw keuze?
Kom er gerust eens over praten met een be-
trokken uitvaarspecialist van Kameleon Uit-
vaartzorg. We zijn thuis in de regio Zwolle en 
kunnen u informatie geven over de crematoria 
en begraafplaatsen in Zwolle en omgeving. En 
natuurlijk kunnen we u ook vrijblijvend meer 
vertellen over de voor- en nadelen van cremeren 
en begraven. U bent van harte welkom! 

Foto’s Maxanel
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Bloemen bieden troost
 ‘Bloemen houden van mensen’, klonk vroeger 
een bekende reclameboodschap. Sommige 
dingen veranderen gelukkig nooit. Bloemen en 
mensen zijn voor mij in ieder geval onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Als dochter van 
een bloembollenkweker, groeide ik op tussen 
velden vol gekleurde bloemen. En als 
verpleegkundige  heb ik jarenlang met veel 
liefde mensen verzorgd, vaak tot op hun sterf-
bed. Sinds een aantal jaren heb ik deze twee 
liefdes: bloemen én mensen, samengebracht 
in mijn eigen onderneming/bloemenzaak Anja 
Bloementrends.

Ieder mens is uniek
Ieder mens is uniek. Dat staat voor mij voorop 
als ik samen met nabestaanden nadenk over 
een gepast afscheidsstuk. Daarom nodig ik de 
mensen bij mij uit of ga ik  naar de mensen toe, 
om met ze te praten en om te ontdekken wie 
de overledene was en wat die persoon heeft 
betekend.

‘Bloemen houden van mensen’, 
maar ménsen houden ook van 
bloemen. Op de belangrijkste 
momenten in ons leven, 
omringen we ons er graag 
mee. Het maakt me gelukkig 
als ik merk dat bloemen 
ook kunnen troosten.

Wilt u meer informatie 
of een persoonlijk gesprek? 
Ik kom graag naar u toe. 
Bellen of mailen, 
kan natuurlijk ook. 

Tjaskerstraat 22, 8043 HH Zwolle Telefoon:038 420 2158
www.workshopbloemschikkenzwolle.nl info@ anjabloementrends.nl

Speciaal voor die ene persoon ... 
Een uitvaart in persoonlijke stijl: Kameleon Uitvaartzorg maakt het mogelijk

De vrijheid om je eigen keuzes te maken
Wilt u graag een wat persoonlijker afscheid in 
plaats van de gebruikelijke standaard aanpak? 
Dan is het allereerst van belang om de juiste 
keuzes te maken. Maar ook dat u de gelegen-
heid krijgt om die keuzes inderdaad te maken. 
Bij Kameleon Uitvaartzorg geniet u die vrijheid 
en wordt u bij uw keuzes goed begeleid. Al tal 
van mensen ontdekten in het contact met uit-
vaartbegeleider Marloes Damman van Kamele-
on Uitvaartzorg dat een uitvaart ook anders kan. 
Het blijkt vaak een aangename verrassing dat je 
kunt aangeven wat je écht wilt en dat daar se-
rieus naar wordt geluisterd. U kunt uw wensen 
vlak na of vlak voor een overlijden kenbaar ma-

ken, maar ook al veel eerder. Steeds meer men-
sen hebben de behoefte om al ruim van tevoren 
bewust bij hun afscheid stil te staan. Ook dan 
kunt u natuurlijk bij ons aankloppen. We staan 
voor u klaar met oprechte belangstelling. 

We kunnen bijna alles voor u regelen
Wat maakt iemand nou tot de persoon die hij of 
zij  is, wat karakteriseert je precies? Bij iemand 
met een avontuurlijke levensstijl bijvoorbeeld, is 
de klassieke koffie met cake misschien wat min-
der gepast. Een standaard opstelling van kerk-
banken achter elkaar is ook helemaal geen must. 
De geborgenheid en de familieband komen veel 
beter tot hun recht als je samen in een kring 

rond de dierbare zit. Er zijn daarvoor veel ande-
re oplossingen. Er komen dan ook steeds meer 
alternatieven. Misschien heeft u al wel eens na-
gedacht hoe ú uw afscheid voor u ziet. Goed 
voorbereid zijn is immers ook veel fijner voor de 
nabestaanden. Kameleon Uitvaartzorg kan bijna 
alles voor u regelen. Samen met u kunnen we er 
een intiem en hoogst persoonlijk afscheid van 
maken, ook als u gaat voor bijzondere rituelen 
of een afwijkende ceremonie. 

Individuele nuance
Met Kameleon Uitvaartzorg kunt u in vertrou-
wen over een echt individueel afscheid praten. 
Zodra we samen hebben vastgesteld wat uw 
wensen zijn, kunnen we een afscheid mogelijk 
maken waarvan mensen zeggen: ja, dit past he-
lemaal bij de persoon zoals we die kenden. Een 
wat meer persoonlijke benadering hoeft overi-
gens helemaal niet spectaculair of extreem te 
zijn, juist niet! Veel mensen kozen al voor een 
individuele nuance, die het resultaat was van 
subtiele, goed gekozen onderdelen van een cere-

monie. Of voor simpele maar toch juist verras-
sende alternatieven waar je niet zo snel aan zou 
denken. Kameleon Uitvaartzorg kent die alter-
natieven, kan ze als geen ander voor u regelen en 
helpt u met gedegen praktische adviezen.

Er zit veel beweging in de uitvaartzorg. Zo wordt de uitvaart steeds be-
ter afgestemd op de persoon zelf. Hoe zorg je ervoor dat een afscheid 
de juiste persoonlijke touch krijgt, passend bij dat ene unieke individu? 
Kameleon Uitvaartzorg ontsluit de verrassende mogelijkheden voor u.

Wilt u uw wensen vooraf vastleggen?
Praat er eens rustig en vrijblijvend over met de betrokken uitvaartbegeleider van Kameleon  
Uitvaartzorg. Daarbij luisteren we met aandacht en respect naar uw persoonlijke ideeën. 
We adviseren u graag over de mogelijkheden, waarbij we bewust niet op uw stoel gaan zitten.  
Wist u dat u bij ons ook een document kunt aanvragen om uw wensen vast te leggen?  
U bent van harte welkom of vraag het document per email op! 
info@kameleon-uitvaartzorg.nl      www.kameleon-uitvaartzorg.nl       06 209 451 41
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Natuurbegraafplaats Heidepol biedt u alle tijd en ruimte om uw uitvaart in te vullen 
zoals u dat zelf graag wilt. Ook in de rust en stilte van de avondschemering.

We informeren u graag over de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op 
via 026 711 2210. 

Harderwijkerweg 37 | 6816 VA Arnhem | contact@heidepol.nl | heidepol.nl

 Een bijzondere uitvaart 
in de schoonheid van de natuur
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Wat kan een notaris na een overlijden voor u betekenen?
Na een overlijden moet heel wat worden 
geregeld. Dit loopt uiteen van praktische 
zaken, tot administratieve zaken en 
formaliteiten rond de erfenis. 
Een notaris kan u hierbij op verschillen-
de momenten van dienst zijn.

Verklaring van erfrecht
Wanneer een bank op de hoogte is van 
het overlijden van een rekeninghouder 
blokkeert de bank de rekening meestal 
automatisch, tenzij het gaat om een en/
of rekening; dan kan de partner meestal 
over het geld blijven beschikken. 
Voor het deblokkeren van de rekening 
hebben de erfgenamen vaak een verkla-
ring van erfrecht nodig. Ook een verze-
keringsmaatschappij verlangt veelal een 
verklaring van erfrecht voor de uitkering 
van een verzekering. 

Voor een verklaring van erfrecht moet u 
naar een notaris. Alleen een notaris kan 
zo’n verklaring opmaken en afgeven. 

In een verklaring van erfrecht staat wie 
de erfgenamen van een overledene zijn 
en wie er bevoegd is om voor en na-
mens de erfgenamen op te treden. 
In dat verband wordt o.a. het volgende 
gedaan: 
1. bij het Centraal Testamentenregister 
wordt gecontroleerd of de overledene 
een testament heeft gemaakt, dat dan 
wordt opgevraagd; 
2. ook wordt nagegaan wanneer de 
overledene is overleden, of de overle-
dene gehuwd was en of de overledene 
kinderen heeft achtergelaten. 

In overleg met een of meer van de 
erfgenamen bekijkt de notaris boven-
dien globaal waaruit de nalatenschap 
bestaat. Bestaat de nalatenschap alleen 
uit banktegoeden? Of is er ook een 
eigen woning? Met of zonder hypo-
theekschuld? Heeft de nalatenschap een 
positief of (wellicht) een negatief saldo? 

Het vorenstaande wordt vervolgens 
(mondeling of schriftelijk) met de erfge-
namen gedeeld. 

Tijdens een bespreking kan de notaris 
na het hiervoor bedoelde onderzoek 
uitleg geven over de (globale) financiële 
gevolgen van het overlijden en de strek-
king en gevolgen van het testament en 
kunnen daarover natuurlijk ook vragen 
worden gesteld. Over het algemeen 
hebben erfgenamen dan een duidelijker 
beeld van wat een en ander betekent, 
wat er gedaan moet worden, wat zij on-
geveer kunnen verwachten en wie welke 
rechten en welke verplichtingen heeft. 

Aanvaarden of niet?
Een belangrijke vraag bij het openval-
len van een nalatenschap is of het wel 
verstandig is om de nalatenschap te 
aanvaarden.
Erfgenamen hebben in dat verband een 
keuze. Op de gemaakte keuze kan niet 
weer worden teruggekomen. 
Zij hebben de volgende mogelijkheden: 
1. zuivere aanvaarden. Dan zijn erfge-
namen aansprakelijk voor de schulden 
van de nalatenschap, zelfs als er meer 
schulden zijn dan baten. 

2. beneficiaire aanvaarden. Dan is de 
aansprakelijkheid van de erfgenamen 
voor de schulden van de nalatenschap 
beperkt tot hetgeen de erfgenamen uit 
de nalatenschap verkrijgen.
3. verwerpen. Dan doet een erfgenaam 
afstand van zijn erfdeel.
De notaris kan u adviseren bij het maken 
van een keuze.

Als een nalatenschap (misschien) nega-
tief is, is het belangrijk dat de erfgena-
men zich ‘niet gedragen als erfgenamen’ 
en dat zij zich snel door een notaris laten 
adviseren.

Erfbelasting
Het kan zijn dat de erfgenamen erfbelas-
ting moeten betalen. 
Die aangifte wordt gedaan door de erf-
genamen of, als die er is, de executeur. 
Een executeur doet er verstandig aan 
goed na te denken over de vraag of hij 
die functie aanvaarden zal. Een execu-
teur is namelijk hoofdelijk aansprakelijk 
voor de erfbelasting die de erfgenamen 
moeten betalen. 
De aangifte voor de erfbelasting moet 
binnen acht maanden na het overlijden 
zijn ingediend. 

De notaris kan informatie geven over de 
rechten en verplichtingen van een exe-

cuteur, adviezen geven over de aangifte 
erfbelasting of kan de aangifte erfbelas-
ting voor u verzorgen.

Als u hulp wilt…
Als een erfgenaam of executeur ver-
wacht dat de afhandeling van de erfenis 
moeilijk is of dat de kans op onenigheid 
groot is, kan hij de notaris vragen hem 
bij de afwikkeling van de nalatenschap te 
begeleiden. 
De notaris is met zijn specialistische 
kennis van het erfrecht en het belas-
tingrecht bij overlijden de aangewezen 
persoon om daarbij te helpen. 

DuretTrip Notarissen N.V.
Bij DuretTrip Notarissen N.V. werken 
mensen die zeer goed op de hoogte zijn 
van wat na een overlijden geregeld moet 
worden en die u daarover goed uitleg 
kunnen geven en adviseren. Daarbij 
kunt u aangeven in hoeverre u het werk 
aan de notaris wilt uitbesteden en wat 
u zelf wilt doen. U kunt ons bereiken via 
telefoonnummer 038-4215876 of per 
e-mail (info@durettrip.nl).

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 038-4215876 of per e-mail 
(info@durettrip.nl).

Bloemen, kleurrijke
expressie van je gevoel

Dat ik daar nog 
niet eerder aan dacht!

Een expressief rouwbloemstuk kan uw emoties prachtig weergeven.  
Waar moet je op letten bij het kiezen?

De uitvaartzorg verandert. Een afscheid wordt steeds beter afgestemd  
op de unieke persoon die iemand was. Mooie alternatieven zijn er volop!
Professionele fotoreportage
Belangrijke momenten in het leven wil je vast-
leggen. Waarom zou dat niet gelden voor het 
afscheid? Uitvaartfotografie door een professio-
nele fotograaf is sterk in opkomst. U krijgt na af-
loop een vakkundig gemaakte fotoreportage van 
de ceremonie. Zo’n gedenkwaardige dag kunt u 
ook laten vastleggen met een videoreportage.  

Videoboodschap
Een persoonlijk vertelde videoboodschap kan 
een waardevol alternatief of een welkome aan-
vulling zijn. Degene die afscheid van het leven 
neemt kan zijn boodschap op een geheel eigen 
manier overbrengen. Precies zoals hij of zij her-
innerd wil worden. Steeds meer mensen ontdek-
ken de indringende kwaliteit hiervan.

Subtiel persoonlijk 
Ook een trend is een creatief bedankje voor de 
gasten bij het afscheid. Bijvoorbeeld met een 
subtiele verwijzing naar iets dat typisch was 
voor de dierbare. De originaliteit van zo’n be-
dankje kan een bijzondere herinnering ople-
veren die je graag bewaart. Trouwens, ook live 
muziek maakt het afscheid veel persoonlijker 
dan de standaard muziek van cd. 

En meer alternatieven
Respect voor de dierbare en respect voor het 

milieu, dat is het idee achter de biologisch af-
breekbare grafkist. Mocht u denken dat er een 
hoger prijskaartje aan hangt: dat hoeft zeker 
niet. Wist u dat voor de traditionele zwarte kleur 
ook steeds vaker een alternatief wordt gekozen? 
Denk bijvoorbeeld aan de favoriete kleur van de 
dierbare, dat sluit ook  weer aan de trend naar 
een meer persoonlijk afscheid. En een high tea 
of bijvoorbeeld een bijeenkomst met een thema 
vervangen steeds vaker de traditionele koffie 
met cake.

Wilt u eens vrijblijvend over meer persoonlijke 
alternatieven praten? U bent van harte welkom 
bij Kameleon Uitvaartzorg!

Praat er rustig met ons over
Bloemen laten zien dat je aan de overledene 
denkt. Ze tonen liefde en medeleven en bieden 
troost. Door eens rustig met ons over de bloe-
menkeuze  te praten, weet u zeker dat uw gevoe-
lens de juiste expressie krijgen. De uitvaartbege-
leider van Kameleon Uitvaartzorg neemt de tijd 
om zich in uw wensen in te leven. Het is immers 
niet makkelijk om uit te leggen wat je met je 
bloemen wilt zeggen, zeker niet in een emotio-
nele situatie. Maar soms zijn een paar woorden 
al genoeg! 

Inspiratie nodig?
Rouwbloemwerk is er te kust en te keur. Van ex-
travagante florale corsages en creatieve rouwar-
rangementen tot een ingetogen, maar smaakvol 
rouwboeket. Bij sommige bloemisten kunt u 
zelfs samen een boeket of bloemstuk maken. 
Op zoek naar ideeën? De uitvaartbegeleider van 
Kameleon Uitvaartzorg geeft u graag inspiratie!
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Decoratielopers voor uitvaartkisten

www.qista.nl PARTYVERHUURZWOLLE.NL

ZWOLLE
VERHUUR
PARTY

Hoe gaat u uw uitvaart betalen?
Voorkom financiële zorgen met de juiste uitvaartverzekering

Het is belangrijk om rekening te houden met de kosten van een uitvaart. 
Ons advies is dan ook om de juiste uitvaartverzekering of voldoende 
budget achter de hand te hebben. Dat voorkomt zorgen bij uw nabe-
staanden.

Voorkom verrassingen
Als er geen sprake is van een uitvaartverzekering, 
worden de uitvaartkosten betaald uit de nalaten-
schap, de erfenis. Is er geen nalatenschap beschik-
baar? Dan zijn de erfgenamen verantwoordelijk 
voor de uitvaartkosten, en die zijn vaak hoger 
dan gedacht. Het is dus verstandig om u al ruim 
op tijd goed te oriënteren en een uitvaartverze-
kering af te sluiten. U kunt ook zelf alvast een 

bedrag apart zetten. Dan weet u zeker dat uw na-
bestaanden niet wakker hoeven te liggen over de 
financiën van de uitvaart. 

De vrijheid om te kiezen
Welke uitvaartverzekering sluit aan op úw situa-
tie? Er zijn twee soorten: de kapitaalverzekering 
en de naturaverzekering. Uw individuele om-
standigheden en uw persoonlijke wensen bepa-

len welk type verzekering voor u geschikt is. Als 
u alle vrijheid wilt om het afscheid helemaal naar 
wens uit te voeren, ga dan voor een uitvaartver-
zekering die de nabestaanden een geldbedrag 
uitkeert. Want andere verzekeringen die geen 
geld maar natura  en diensten uitkeren, omvatten 
meestal slechts een standaard pakket met weinig 
keuze.

Kapitaal uitvaartverzekering 
De kapitaal uitvaartverzekering keert een geld-
bedrag uit. U heeft dan de meeste vrijheid om 
het afscheid echt zo persoonlijk te maken als u 
wilt. Het bedrag komt vrij bij een overlijden en is 
volledig naar wens te besteden. Iets om bij stil te 
staan is de inflatie; geld wordt geleidelijk minder 
waard. Hierdoor worden de kosten van een uit-
vaart in de loop van de jaren steeds hoger. Over-
weeg daarom een verzekering met indexering te 
nemen, die de inflatie automatisch compenseert. 
U kunt natuurlijk ook regelmatig laten controle-
ren of het verzekerde bedrag nog toereikend is. 

Natura uitvaartverzekering 
Een natura uitvaartverzekering zorgt vooral voor 
gemak. U heeft geen omkijken naar de diensten 
en producten rondom de uitvaart, want die zijn 
al voor u geregeld en betaald. 
In een vooraf samengesteld pakket zijn bijvoor-
beeld de kist, de rouwlocatie, het opbaren en de 
ondersteuning van de uitvaartverzorger verze-
kerd. Is er bij de uitvaart sprake van nog niet ver-
zekerde producten en diensten? Dan moet u daar 

We leggen het graag uit
Het is van groot belang om de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van de uitvaart verzeke-
ring helder te hebben. Kameleon Uitvaartzorg 
helpt u daar graag bij!

Kameleon Uitvaartzorg 
www.kameleon-uitvaartzorg.nl 
info@kameleon-uitvaartzorg.nl
06 209 451 41

apart voor betalen. De natura uitvaartverzekering 
groeit vanzelf met de inflatie mee.  

Vrije keuze uitvaartondernemer 
U kunt ook kiezen voor een combinatie van deze 
verzekeringen. Wilt u een uitvaartondernemer 
die niet aan uw verzekeraar is gekoppeld? Veel 
mensen zijn er niet van op de hoogte, maar dan 
keren de meeste natura polissen ook gewoon uit. 
U heeft dus altijd de vrijheid om uw uitvaarton-
dernemer te kiezen. 

Foto A.M Vredegoor
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Eijgelaar Natuursteen is al 150 jaar
gespecialiseerd in persoonlijke monumenten

De combinatie van een eigen steenhouwerij, glaskunst atelier,
plaatsingsteam, bekwame vakmensen en betrokken adviseurs zorgt

ervoor dat Eijgelaar Natuursteen alle mogelijke zorg en 
aandacht aan een monument kan geven.

Monumenten in Zwolle
Eijgelaar Natuursteen plaatst relatief veel monu-
menten in en rondom Zwolle en kan u informe-
ren wat er op de verschillende begraafplaatsen in 
Zwolle en omgeving is toegestaan. Omdat Zwolle 
zoveel specifieke mogelijkheden en regels kent, 
wordt binnenkort een brochure uitgebracht met 
hierin een foto impressie per begraafplaats en 
informatie over monumenten en de toegestane 
afmetingen en (afwerkingen van) materiaal.

U kunt de brochure aan-
vragen via de website 
w w w. e i j g e l a a r . n l  
of bij uw uitvaartonder-
nemer.
 
Het kan interessant 

zijn over deze mo-
gelijkheden te le-

zen, ook als een 
overlijden nog 

niet aan de 
orde is.  

Al is het alleen maar om te realiseren 
dat een keuze voor een bepaald graf ook conse-
quenties met zich meebrengt, zoals dat in een 
bosgedeelte met zwerfkeien geen glimmend 
monument met omranding zal mogen worden 
geplaatst. Voor specifieke regels en voorbeelden 
van monumenten kunt u natuurlijk ook  
Eijgelaar Natuursteen bezoeken of kijken op 
www.eijgelaar.nl/begraafplaatsen/grafste-
nen-zwolle.

Een kosteloos ontwerp voor 
een persoonlijk monument
Tijdens een persoonlijk gesprek kunt u uw wen-

sen kenbaar maken, 
waarna de mogelijkheden 
worden besproken. Onze 
deskundige adviseurs 
vertalen met grote betrok-
kenheid uw ideeën en
wensen in een vrijblijven-
de ontwerptekening,
eventueel met inscriptie. 
Een eigen ontwerp
behoort ook tot de mogelijkheden. Bijzondere 
details, zoals handafdrukken in glas, een naam 
in eigen handschrift, een portret of een gebrand-
schilderde afbeelding geven een monument een 
persoonlijke uitstraling.

Werkwijze
Adviseurs, kunstenaars, steenhouwers, glasspeci-
alisten, beletteraars en het plaatsingsteam werken 
bij Eijgelaar Natuursteen samen in één team. Tus-
sentijds overleg met de kunstenares? Vóór plaat-
sing het eindresultaat bekijken in de werkplaats? 
Eijgelaar biedt deze mogelijkheid. Ons streven is 
dan ook een passend monument te plaatsen dat 
volledig aansluit bij uw wensen.

Meer informatie?
Voor meer informatie of kosteloze documentatie
kunt u bellen naar 038 - 33 121 75, mailen naar 
info@eijgelaar.nl of kijken op www.eijgelaar.nl.

“Waarom kiezen voor een fotograaf tijdens de uitvaart?”
Het leven is zo speciaal en zo vol mooie belevenissen, dat we dat vaak vastleggen  
op foto. Op die manier houden we onze herinnering zo helder mogelijk. Totdat  
iemand die u zo lief is komt te overlijden. 
De Tijd staat stil, het is niet te bevatten en 
waarschijnlijk dringt alles nog niet tot u 
door. Juist in die periode moet er plotseling 
zoveel worden geregeld dat uw gedach-
ten wellicht niet uitgaan naar fotografie. 
Van het afscheid van het leven houden we 
zonder fotografie meestal weinig tastbaars 
over. Terwijl een tastbare herinnering juist 
kan helpen in het verwerkingsproces.

‘Jonge kinderen’
Annet van Maxanel Fotografie vertelt; “Zeker bij groot verdriet bestaat de kans dat 
het beeld van de dag dat je definitief afscheid neemt vertroebeld raakt. Het besef van 
het verlies komt vaak pas ná de uitvaart en dan begint het echte rouwen. Soms zijn 
kinderen te jong om zich het overlijden van een geliefde te herinneren of bevinden 
familieleden zich ten tijde van de uitvaart in het buitenland. Voor later zijn de foto’s 
dan zó waardevol. Daarom is rouwfotografie ook zo’n dankbare tak van fotografie!”

‘Mogelijkheden’
Alle wensen worden van te voren goed 
doorgenomen. Door de stille apparatuur 
waarmee ik werk zonder flits, zult u nau-
welijks merken dat ik er ben. Er zal steeds 
een gepaste afstand zijn. De foto’s kunnen 
digitaal, in een album of memory-box afge-
leverd worden. “Het is goed om nu al na te 
denken over de optie van fotografie tijdens 
het afscheid. Er zijn maar een paar dagen 
om alles te regelen en het afscheid kun je 
maar één keer doen.

Wilt u naar aanleiding van bovenstaand mee info?
Neem dan contact met mij op zodat ik u goed kan voorlichten.

WWW.MAXANEL.NL
Lindberhstraat 22d, Hoogeveen T.0528-236 266

Individuele begeleiding en energielezingen
Hoe kun je het leven weer oppakken als je een dierbare hebt verloren? Vedanta biedt  
individuele begeleiding en energielezingen aan bij mensen die in een rouwproces zitten.  
Rouwen is een uniek proces en wat voor de 
één goed is, hoeft voor de ander helemaal 
niet goed te zijn. Een rouwproces kan aller-
lei verwarrende gevoelens bij je los maken 
of ‘oude pijn’ komt naar boven. Het gemis 
van een dierbare kun je niet weg halen, 
maar je kunt het verdriet en de pijn wel  
verwerken, zodat het leven weer lichter  
voor je wordt. 
Vedanta ondersteunt 
jou daar graag bij.

Voor meer informatie 
of het maken van een afspraak: 
Vedanta. Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling
038-7852719 
info@bewustvedanta.nl • www.bewustvedanta.nl

Renate Voetstra
Intuïtief begeleider – auteur van Koningskind

038-4230493
Assendorperstraat 98  Zwolle
fleurcentrumblok.nl

Uw bloemenwens
is onze zorg.
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Volop aandacht voor de financiële en administratieve kant 
De waardevolle nazorg van Kameleon Uitvaartzorg

Een overlijden brengt veel rompslomp met zich mee. Kameleon  
Uitvaartzorg neemt u die zorg graag uit handen. Want rouw kan 
pas kan beginnen als alle praktische zaken goed geregeld zijn, is onze  
ervaring. 

We kunnen alles voor u regelen  
Een paar weken na de uitvaart brengen we u een 
bezoek. We horen graag hoe het met u gaat en 
blikken met u terug op het afscheid. We kun-
nen u dan ook nog op weg helpen met dankbe-
tuigingskaarten, de asbestemming of een graf-
monument. We doen namelijk meer dan met u 
meeleven. Wist u dat we u ook uitgebreid on-
dersteunen bij alle financiële en administratieve 
zaken? 

Nalatenschap
Wie is de erfgenaam? Iedereen die overlijdt, laat 
iets na. Een eigen woning, meubilair en kunst-
werken, maar ook bankrekeningen, aandelen of 
schulden. Om een nalatenschap te kunnen af-
wikkelen, moet eerst duidelijk zijn wie de erfge-
naam is, of er een testament is en wie alles regelt. 
Op pagina 8 vindt u hierover meer informatie.  

Verklaring van Erfrecht
Afhankelijk van uw situatie heeft u bij de afwik-
keling van de nalatenschap een Verklaring van 
Erfrecht nodig. Hierin staat wie de erfgenamen 
zijn en wie eventueel gemachtigd is om namens 
de erfgenamen te handelen. Ook staat er in of de 
overledene een testament heeft gemaakt. Alleen 
een notaris kan de Verklaring van Erfrecht op-
maken. Of u zo’n verklaring nodig hebt, hangt 
af van uw bank. Vaak is het bij kleine bedragen 
niet nodig. 

Het codicil
Behalve een testament kan iemand ook een 

codicil hebben. Het codicil wijst spullen als 
sieraden of meubelstukken toe aan bepaalde 
personen. Er kunnen ook instructies in staan 
voor de uitvaart. Een codicil moet geheel hand-
geschreven zijn en een datum en handtekening 
bevatten. U kunt een codicil door een notaris la-
ten controleren. Als het niet volgens de regels is 
opgemaakt, is het ongeldig.

Akte van overlijden
Kameleon Uitvaartzorg regelt de aangifte van 
het overlijden voor u. De gemeente geeft dan 
de akte van overlijden af. Die heeft u nodig om 
dingen af te handelen, bijvoorbeeld met de bank 
of hypotheekverstrekker. De gemeente verwerkt 
het overlijden in de Basisregistratie Personen 
(BRP) en geeft het in principe altijd door aan de 
Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, 
grote pensioenfondsen, pensioen- en zorgver-

zekeraars, de waterschappen, de RDW (Rijks-
dienst voor het Wegverkeer), het CAK (Cen-
traal Administratie Kantoor) en het UWV. Dat 
geldt ook voor de gemeentelijke belastingen en 
financiën,  onroerendezaakbelasting (OZB), af-
valstofheffing en rioolrecht. Let op, u moet wel 
zelf de banken en de verzekeringsmaatschappij-
en informeren. 

Wat doet een bank na het overlijden?
Had u samen met uw dierbare een en/of-rekening, 
dan kunt u die meestal houden. Een rekening die 
alleen op naam van de overledene staat, wordt bij 
overlijden vaak geblokkeerd door de bank, net als 
periodieke betalingen en automatische incasso’s. 
U kunt alleen de noodzakelijke betalingen zoals 
huur, gas, water en licht nog via deze rekening 
doen. Banken zijn verplicht de uitvaartkosten van 
de geblokkeerde rekening te laten betalen. Wilt u 
een rekening deblokkeren, dan heeft u mogelijk 
een Verklaring van Erfrecht nodig.

Verzekeringen aanpassen of opheffen
Check goed welke verzekeringen u moet laten 
opheffen of aanpassen, bijvoorbeeld de naam. 
Als een verzekering moet doorlopen, geef dan 
op wie nu de hoofdverzekerde is. Bij sommi-
ge verzekeringen zal de premie omlaag gaan, 
zoals bij een inboedel- en opstalverzekering, 
WA-verzekering, doorlopende reisverzekering 
en rechtsbijstandverzekering. 

Als de auto op naam van de overledene staat, 
moet het kentekenbewijs worden overgeschre-
ven op naam van de nieuwe eigenaar. Als u de 
auto zelf houdt of als iemand anders de auto erft, 
moet de overschrijving binnen vijf weken na het 

overlijden gebeuren. Vergeet niet om, als u de 
eigenaar wordt, ook de autoverzekering op uw 
naam te zetten, zodat u wel verzekerd bent.

Inkomsten uit pensioen
Aan een pensioen is vaak een nabestaanden-
pensioen gekoppeld. U kunt dit navragen bij 
de pensioenmaatschappij. Ontving uw partner 
ouderdomspensioen, maar is er geen partner-
pensioen voor u opgebouwd? Dan heeft u, als 

Voor een notaris kunt u terecht bij: 

DuretTrip Notarissen 
www.durettrip.nl 
038 421 58 76 

u pensioengerechtigd bent, alleen uw AOW-uit-
kering. Heeft u nog niet de AOW-leeftijd dan 
heeft u wellicht recht op een Anw-uitkering. 
Mogelijk moet u ook een (aanvullende) bij-
standsuitkering aanvragen.
Veel pensioenfondsen kennen een nabestaan-
denpensioen voor kinderen. Of ze dit krijgen en 
welk bedrag wordt uitgekeerd, hangt af van het 
pensioenreglement en de duur van de pen-

sioenopbouw. Meestal wordt het nabestaanden-
pensioen tot het 18e of 21e jaar uitbetaald. Als 
het kind studeert of arbeidsongeschikt is kan 
het wezenpensioen doorlopen tot het 21e of 27e 
jaar. U kunt daarvoor het beste contact opne-
men met de pensioenmaatschappij of de polis-
voorwaarden bekijken. 

Aangifte erfbelasting
De gemeente informeert de Belastingdienst 
over het overlijden. De Belastingdienst stuurt 
kort daarna een contactpersonenformulier naar 
de erfgenamen. U kunt daarop aangeven wie de 
contactpersoon voor de belasting wordt. Als de 
Belastingdienst verwacht dat de erfgenamen van 
uw dierbare erfbelasting moeten betalen dan 
krijgt deze contactpersoon, zo’n vier maanden 
na het overlijden, één aangifteformulier erf-
belasting. Krijgt u dat niet, terwijl u wel erfbe-
lasting moet betalen? Dan bent u wettelijk ver-
plicht om zelf een formulier aan te vragen bij de 
Belastingdienst.

Alleen financiële en 
administratieve nazorg 

nodig?
Dat kan, ook als Kameleon Uitvaartzorg de 
uitvaart niet begeleidt. U kunt altijd contact 
opnemen om samen de financiële en admi-
nistratieve nazorg te regelen.

Kameleon Uitvaartzorg 
www.kameleon-uitvaartzorg.nl 
info@kameleon-uitvaartzorg.nl
06 209 451 41

Kameleon Uitvaartzorg is aangesloten bij het 
Landelijk Platform Nabestaandenzorg. 



PEC Zwolle Uitvaart
Supporter forever! 

Heb je een blauwwit hart 

en ben je PEC Zwolle sup-

porter voor het leven? Spe-

ciaal voor de ware fans ont-

wikkelden PEC Zwolle en 

Kameleon Uitvaartzorg de 

PEC Zwolle Uitvaart.
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Afscheid in de stijl van je club

Een afscheid geheel in PEC Zwolle-stijl. 

“Bij een groeiende club als PEC Zwolle 

en zijn  achterban is hier behoefte aan”, 

zegt Marloes Damman, het gezicht van 

Kameleon Uitvaartzorg. De PEC Zwolle 

Uitvaart laat goed zien waar Kameleon 

Uitvaartzorg voor staat: een persoonlijke 

uitvaart voor iedereen. Marloes: “Kame-

leon Uitvaartzorg en PEC Zwolle hebben 

het idee samen uitgewerkt. Ieder mens is 

bijzonder en daar hoort een passend af-

scheid bij. Als iemand z’n hele leven sup-

porter van PEC Zwolle was, past een ui-

ting van clubliefde ook bij het afscheid.”

Samen met de familie

Zoals elke uitvaart organiseert Kameleon 

Uitvaartzorg ook de PEC Zwolle Uitvaart 

in nauw overleg met de familie. Marloes: 

“Het afscheid moet echt een persoonlijk 

karakter hebben. Daar hebben we uitge-

breide mogelijkheden voor, waar we de 

geïnteresseerde PEC Zwolle fan graag 

alles over vertellen.” Kameleon Uitvaart-

zorg en PEC Zwolle haken met de samen-

werking aan bij een landelijke trend. “Bij 

Feyenoord en FC Twente bijvoorbeeld is 

een uitvaart in het teken van de club ook 

mogelijk”, legt Marloes uit. “De afgelo-

pen jaren kwamen er ook steeds meer 

verzoeken van supporters aan PEC Zwolle 

om een rol bij de uitvaart te spelen.”

Volop mogelijkheden

Door de samenwerking van PEC Zwolle  

en Kameleon Uitvaartzorg zijn er nu vol-

op mogelijkheden voor een uitvaart in 

voetbalsfeer. Zo zijn de uitvaartkist en de 

rouwkaart te bedrukken met het logo 

en de kleuren van de club. De afscheids-

plechtigheid kan in een van de ruimtes 

in het IJsseldelta Stadion gesitueerd wor-

den, bijvoorbeeld in het Supportershome. 

“Je kunt ook denken aan een toer met 

een rouwauto voorzien van PEC Zwolle 

rouwvlaggen, een rondje met de spelers-

bus en een hapje en drankje in het stadi-

on,” vult Marloes aan. Verder kan de PEC 

Zwolle supporter een keuze maken uit 

ondermeer rouwbloemen, gedenkmo-

numenten en grafdoeken in de stijl van 

de club. De rouwproducten zijn allemaal 

verkrijgbaar in blauwwit, maar ook in de 

groene retro uitvoering. 

Gesigneerde wedstrijdbal

Er zijn ook allerlei speciale accessoires 

met de vertrouwde PEC Zwolle look, zo-

als condoleance banners, gegraveerde 

lantaarns en kaarsen. Bloemstukken zijn 

ook te combineren met attributen als een 

wedstrijdbal, gesigneerd door de selectie 

van PEC Zwolle. Zo zijn er legio mogelijk-

heden om je voetbaluitvaart een geheel 

eigen karakter te geven. De PEC Zwolle 

Uitvaart volgt de wensen van de overle-

dene en de nabestaanden dan ook zorg-

vuldig. “Als mensen tevreden terugkijken 

op het afscheid van hun dierbare doen 

wij dat ook. Daarom staan we bij Kame-

leon Uitvaartzorg altijd in het veld met de 

intentie om een uitgesproken individuele 

uitvaart te organiseren”, besluit Marloes. 

Meer weten?

Meer informatie over de PEC Zwolle Uit-

vaart is te vinden op www.peczwolle.nl/

uitvaart. 

U kunt ook een e-mail sturen naar info@

kameleon-uitvaartzorg.nl of bellen met 

06 209 451 41.

Foto’s Theo Smits


