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D a g  e n  n a c h t  b e r e i k b a a r

Bloesem Uitvaart is opgericht door Caroline van Engen. Bel of mail ons 
voor een geheel vrijblijvend wensengesprek en vastlegging of voor meer 
informatie. We helpen graag.

B l o e s e m  U i t v a a r t

Een ode aan het leven van een overledene. Omdat een uitvaart op maat 
bijdraagt aan een betere start van het rouwproces, is dit zo belangrijk.

Dit begint met inzicht in de mogelijkheden. Er kan veel meer dan jij je 
waarschijnlijk realiseert. Vervoer met eigen auto? Favoriete kleur? 
Rouwfiets? Afscheidsdienst in het bos? Allemaal mogelijk. 

In deze brochure geven we helderheid over tien grote misvattingen. We 
geven antwoord op vragen die iedereen heeft, maar niemand (vooraf) 
stelt. Door de mogelijkheden te kennen, kies je bewust en beter. Precies 
dat wat bij jou en de overledene past. 

Geen gemiste kansen omdat je het niet weet, maar omdat je kiest.

www.bloesemuitvaart.nl 06 - 19 68 13 80 info@bloesemuitvaart.nl
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In tegenstelling tot wat de meesten denken, zit je voor de uit-
vaart niet vast aan een uitvaartverzekeraar. Je bent vrij om 
te kiezen wie de uitvaart voor je regelt. 

Z i t  i k  v o o r  m i j n  u i t -
v a a r t  v a s t  a a n  m i j n 
u i t v a a r t v e r z e k e r i n g ?

Provisie

Echter, dit prijsvoordeel wordt 
vaak alweer teniet gedaan door 
de provisie die zij rekenen op hun 
producten. Waardoor je 
uiteindelijk onderaan de streep 
evenveel betaalt.
 
Bij een naturapolis ligt dit wat 
ingewikkelder. Lees daarom de 
polisvoorwaarden goed door of laat 
je informeren door je assurantie 
tussenpersoon en kies op basis van 
informatie. 

In Nederland hebben 10 miljoen 
mensen een uitvaartverzekering 
afgesloten. Of dit een goede keuze 
is, is per situatie verschillend. 

Kleine lettertjes

Iedereen die een uitvaartver-
zekering heeft, kan in de kleine 
lettertjes lezen dat je niet vast zit 
aan je verzekeraar. Sterker nog, 
je bent vrij om zelf een partij te 
kiezen die goed bij je past. Waar jij 
je goed bij voelt.

De grote uitvaartverze-
keraars waarschuwen hierbij dat 
de meerkosten niet of slechts 
gedeeltelijk worden vergoed. Dit 
komt omdat zij in grote aantallen 
inkopen. Dit houdt de inkoopprijzen 
laag. Terwijl ze bij uitkering aan de 
verzekerden, aan jullie, de markt-
conforme prijzen aanhouden.
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zij werken. Dit gebeurt in veel 
branches. Bloesem Uitvaart is van 
mening dat dit geen juiste werkwijze 
voor de uitvaartbranche is. Het ad-
vies om met een bepaalde bloemist 
in zee te gaan, mag niet gebaseerd 
zijn op de aantrekkelijke provisie 
voor de uitvaartplanner. Waarom 
kiezen voor rozen als madeliefjes 
veel beter in het geheel passen... 
Met andere woorden objectief 
adviseren, is moeilijk als er andere 
belangen meespelen. 

De uitgaven voor een begrafenis 
of crematie kunnen flink oplopen. 
Helaas zijn veel mensen hier niet op 
voorbereid. En - zelfs met een uit-
vaartverzekering - dien je vaak nog 
flink bij te betalen. Bij de helft van 
de uitvaarten in Nederland is dit 
zelfs het geval (bron: Tros Radar, 2017). 

Jouw budget

Een van de eerste zaken die je met 
jouw uitvaartplanner bespreekt, is 
het budget. Zodat jij weet waar je 
aan toe bent. En zodat de uitvaart-
planner weet waar hij/zij rekening 
mee dient te houden. Zo voorkom je 
onaangename verrassingen na de 
uitvaart

Objectiviteit

Het is goed te weten dat veel uit-
vaartplanners provisie rekenen op 
de producten waarmee 

Natuurlijk is de gemiddelde prijs van een uitvaart afhankelijk 
waarvoor je allemaal kiest. Globaal kost een gemiddelde uit-
vaart in Nederland ongeveer €6500. 

W a t  k o s t  e e n  g e m i d -
d e l d e  u i t v a a r t ?2

O F F E R T E

Benieuwd wat er zoal komt kijken 
bij een uitvaart? 
Reken het uit op: 
www.uitvaart.nl/

infotheek/
kosten-uitvaart

w w w . u i t v a a r t . n l

goed alternatief voor elektrisch 
koelen.

Door de graszoden dagelijks actief 
te besprenkelen, vindt er een ver-
dampingsproces en fotosynthese 
plaats. Hierdoor wordt de warmte 
aan de omgeving onttrokken. 

Vooral werken met graszoden 
brengt een aantal risico’s met 
zich mee. Ook hier geldt: Bloesem 
Uitvaart wil dat je kiest op basis 
van informatie. En niet op basis van 
onwetendheid. De keuze is aan jou.

Veel mensen vinden het geluid van 
een koeling of het koude lichaam 
van hun dierbare vervelend. 
Gelukkig zijn er alternatieven.

Thanatopraxie

Sinds 2010 is een vorm van lichte 
balseming in Nederland toegestaan. 
Deze vorm heet thanatopraxie. Dit 
is een vorm van balseming 
waarbij het lichaam tot ongeveer 
tien dagen wordt ‘geconserveerd’. 
Op deze manier hoeft het lichaam 
tot en met de dag van de uitvaart 
niet te worden gekoeld. 

Graszoden

Een natuurlijke manier van 
koelen is door graszoden te plaat-
sen op de kamer waar de over-
ledene ligt opgebaard. Het is 
ecologisch verantwoord en - met 
name in de wintermaanden - een 

Zeker niet. Anno 2017 zijn er andere beproefde 
methodes die steeds vaker worden ingezet.

I s  h e t  g e b r u i k 
v a n  e e n  k o e l i n g 
n o o d z a a k ?3
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Deze manieren en locaties van 
asverstrooiing zijn allemaal 
toegestaan. Het enige waarmee je 
rekening dient te houden, is dat de 
eigenaar van de grond waarop je 
uitstrooit, toestemming geeft.

Steeds meer manieren van asver-
strooiing zijn mogelijk in Nederland. 
Op bijzondere locaties, op een plek 
met een speciale betekenis voor 
jou.

Over land

Wat dacht je van langs je favoriete 
wandelroute? Met een zogenaam-
de wandelstok kun je bij elke stap 
die je zet, as verstrooien. Of de as 
verwerken in een sierraad die je 
altijd bij je draagt?

In de lucht en op zee

Hoe symbolisch om de as met een 
heliumballon de lucht in te zien 
stijgen, een heuse hemelvlucht. Op 
20 km hoogte zal de ballon knap-
pen en wordt de as verspreid.

Zelfs ‘gewone’ verstrooiing op zee
is tegenwoordig mogelijk. 

De asverstrooiing van jouw dierbare mag in Nederland over 
land, in de lucht en op zee .

W a a r  m a g  i k  d e  a s 
a l l e m a a l 
v e r s t r o o i e n ?4
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Vaak vindt de afscheidsdienst 
plaats in de aula bij het 
crematorium of op de begraaf-
plaats. Deze keuze heeft vaak te 
maken met het gebrek aan tijd, tijd 
om het te organiseren.

Op de zesde werkdag

De termijn waarbinnen de uitvaart 
moet plaatsvinden, is wettelijk 
bepaald. Op de zesde werkdag na 
(de dag van) overlijden, 
dient de uitvaart plaats te hebben 
gevonden. 

Emoties

Door alle emoties is vaak geen 
ruimte om over zulke zaken na te 
denken. Laat staan dit allemaal 
te regelen. Terwijl deze elementen 
juist bijdragen aan een persoonlijke 
uitvaart. 

Hier zijn geen regels voor. Dit houdt in dat echt alles mogelijk 
is. Denk aan bos, strand, stamkroeg of zelfs jullie eigen 
achtertuin.

W a t  z i j n  d e  l o c a t i e s 
v o o r  e e n  a f s c h e i d s -
d i e n s t ?

Keuzes

Als je het vergelijkt met jaren ge-
leden, is het ongelooflijk mooi wat 
tegenwoordig allemaal kan en mag. 
Vervoeren met eigen auto? Of 
per rouwfiets? De uitvaart in een 
favoriete kleur? Alles kan. Bloesem 
Uitvaart staat voor bewust kiezen. 
Geen gemiste kansen omdat je 
het niet weet, maar omdat je hebt 
gekozen.

Het laatste wensenboek

Mogelijke ideeën kunnen vooraf 
worden vastgelegd in een 
vrijblijvend laatste wensengesprek. 
Ook zonder gesprek kun je jouw 
wensen gratis vastleggen. Ga naar 
www.bloesemuitvaart.nl en bestel 
het wensenboek. Ook als het einde 
nog helemaal niet in zicht is. Toch 
fijn om daar alvast over nagedacht 
te hebben voor jezelf en voor je 
naasten. 

5
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Over het algemeen genomen 
vinden nabestaanden het moeilijk 
om bij de laatste verzorging van 
hun dierbare aanwezig te zijn. Soms 
wordt dit zelfs als eng ervaren. Of 
misschien houd je je liever vast aan 
een andere laatste herinnering.

Geen spijt

Uiteraard heeft Bloesem Uitvaart 
hier alle begrip en respect voor. 
Deze keuze is persoonlijk en ligt 
helemaal bij jou. Onze taak is om 
te voorkomen dat je achteraf spijt 
krijgt. Want je kunt dit maar een 
keer doen.

Daarom vertellen we je graag dat 
de laatste verzorging een van de 
intiemste en mooiste momenten 
in de uitvaartweek is. Niet alleen 
omdat het iets heel persoonlijks is 
en dat jij daar - als geen ander - 
‘recht’ op hebt. Maar ook vanwege 

Natuurlijk is dit heel persoonlijk en helemaal aan jou. Bloesem 
Uitvaart raadt dit wél aan, begeleidt en helpt hierbij.

W i l  i k  b i j  d e 
l a a t s t e  v e r z o r g i n g 
z i j n ?

een stuk rouwverwerking is het 
belangrijk om dit te doen. Door de 
overledene niet te zien, doe je 
afbreuk aan het rouwproces. 

Ondersteuning

Vanuit Bloesem Uitvaart raden wij 
aan om erbij te zijn. Het is een 
speciaal moment waarbij wij je 
volledig ondersteunen. 
Achteraf krijgen we vaak terug dat 
nabestaanden heel blij zijn dat ze 
hebben geholpen bij de laatste 
verzorging. Ook al bestond het 
helpen uit het aangeven van een 
sok...
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Een eenvoudige verklaring is dat niemand met pijn en verlies 
wil worden geconfronteerd, laat staan erover praten. Een 
uitgebreidere verklaring ligt in ons verleden.

W a a r o m  h e e r s t  e r 
z o ’ n  t a b o e  r o n d o m 
d e  u i t v a a r t ?

Geen gemiste kansen

Dit alles is de missie van Bloesem 
Uitvaart. Geen gemiste kansen door 
informatiegebrek. Geen gemiste 
kansen omdat je het niet weet, 
maar omdat je hebt gekozen. 

Bloesem Uitvaart geeft graag 
helderheid, informeert en begeleidt. 
Nabestaanden worden in korte tijd 
geconfronteerd met veel keuzes, 
een emotionele periode waarin tijd 
de grootste vijand is. Door gebrek 
aan tijd ontstaan gemiste kansen. 
De kans om bij de laatste 
verzorging te zijn. De kans om zelf 
een uitvaartorganisatie te kiezen, 
de kans op thanatopraxie. Laat 
deze kansen niet zomaar aan je 
voorbij gaan. Want je weet, een 
uitvaart kun je nooit overdoen.

Vroegere generaties

Bloesem Uitvaart vindt het zo jam-
mer dat Nederland zo’n verkeerd 
beeld van de uitvaart heeft. Dit is 
door vroegere generaties aange-
leerd. En ook de branche werkte 
niet mee. Door de introductie van 
buitenshuis opbaren, stond de 
overledene letterlijk én figuurlijk 
verder weg van de naasten. En ook 
de legalisering van crematies (1955) 
in kale, kille aula’s heeft hieraan een 
bijdrage geleverd.

Informatiegebrek

Op een doordeweekse dinsdag-
avond op uitvaart ‘googlen’, daar is 
vaak geen reden voor. En 
begrijpelijk. Dit is wel een belangrijke 
oorzaak van informatiegebrek. De 
Nederlander van nu is niet voorbe-
reid. En dit leidt tot misvattingen.

7
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Uitvaart op maat

Een passende uitvaart(week) helpt 
hierbij. Door naasten veel meer 
te betrekken bij de verschillende 
onderdelen van de uitvaartweek 
en een persoonlijke benadering, 
weet de uitvaartplanner goed wat 
bij de overledene en bij de naasten 
past. En maakt hier ook tijd voor 
vrij. Met als resultaat dat naas-
ten op weg geholpen worden; een 
uitvaart(week) waar men met een 
‘goed’ gevoel op terugkijkt. Wat 
weer kracht geeft voor de periode 
die hierop volgt. 

Rouwen is ongrijpbaar totdat je 
ermee wordt geconfronteerd. 
Vroeg of laat komen we er allemaal 
mee in aanraking. 

Prof. Dr. Manu Keirse

Een bekend hoogleraar op het 
gebied van rouwverwerking is Prof. 
Dr. Manu Keirse. Hij spreekt niet van 
rouwfasen, maar van ‘ rouwarbeid’. 
Waarmee hij aangeeft dat rouwen 
een actief proces is waarmee je 
aan de slag moet. Hij maakt 
onderscheid tussen vier rouwtaken. 

Rouwtaken

Eén is het ‘ervaren van de pijn van 
het verlies’. Hiermee zegt Manu 
Keirse dat je niet om de pijn heen 
kunt, maar er doorheen moet. Door 
het nu te ervaren, zal het verdriet in 
de loop van de tijd stukje bij beetje 
minder worden.

Een uitvaart op maat draagt bij aan een betere start van het 
rouwproces.

W a a r o m  i s  e e n 
u i t v a a r t  o p  m a a t  z o 
b e l a n g r i j k ?8

aan het veranderen. Een generatie 
die houdt van een persoonlijke 
aanpak. Een generatie met meer 
vrouwen dan ooit in het uitvaartvak. 

Een uitvaartplanner van nu 
maakt het verschil in de branche. 
Nabestaanden begeleiden zodat zij 
de juiste keuzes maken. Keuzes die 
bij ze passen. En als dit goed 
gebeurt, dan blijft het 
verdriet van de uitvaart niet bij, 
maar de dankbaarheid van de 
nabestaanden. Dit maakt het vak 
uitvaartplanner tot een van de 
meest bijzondere en dankbare 
beroepen die er is. 

Zwarte kraaien

Zwarte kraaien werden we in het 
verleden genoemd. Dit refereerde 
naar de manier waarop gehandeld 
werd door de begrafenisonderne-
mers. Ze stonden bekend om het 
tonen van weinig emotie en een 
persoonlijke aanpak was ver te 
zoeken. Veel draaide om het 
regelen van de uitvaart op een 
efficiënte manier. Vaste
protocollen werden hierbij gevolgd 
met standaardisatie tot gevolg. 

Ook vanwege het taboe wat - tot 
op de dag van vandaag - nog op 
de branche rust, werd er weinig 
ingebracht door de nabestaanden. 
En dat is jammergenoeg vaak nog 
steeds het geval.

Nieuwe generatie uitvaartplanners

Door de opkomst van een nieuwe 
generatie uitvaartplanners is dit 

Dit is een vraag die vaak wordt gesteld. En dit terwijl het juist 
één van de mooiste beroepen is. Het verkeerde beeld is in het 
verleden ontstaan. En wordt langzaam weggepoetst.

W a t  v o o r  m e n s e n 
w e r k e n  i n  d e 
u i t v a a r t ?9
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Dit is up-to-you. Dat is het mooie. Jij mag kiezen. Kies wat 
goed voelt en goed doet. We hopen dat deze brochure jou 
inzicht heeft gegeven waarvoor wij staan en waarin wij 
geloven. Bellen of mailen voor meer informatie kan altijd.

Leren

Ons doel is jou de juiste keuzes te 
laten maken op basis van 
informatie. We geven je graag 
inzicht in de mogelijkheden en 
adviseren waar nodig. Geen 
gemiste kansen omdat je het niet 
weet, maar omdat je kiest.

Sec

We staan voor oprechtheid en 
puurheid. Zo belasten we kosten 
direct door, zonder provisie. Alleen 
op die manier kunnen we objectief 
adviseren en ons werk goed doen. 

Maatwerk

Een passende uitvaart: een ode 
aan het leven van jouw dierbare. 
De hele weg naar de uitvaart is 
maatwerk. Jij bepaalt. Bloesem 
Uitvaart begeleidt en ontzorgt.

W a a r o m  B l o e s e m 
U i t v a a r t ?10

BLoeSeM-principe

Een uitvaart op maat draagt bij 
aan een betere start van het 
rouwproces. Wat weer kracht geeft 
voor de periode die hierop volgt.

Samen met een professioneel en 
enthousiast team verzorgen we 
een passende uitvaart. We denken 
graag met je mee en je bent daarbij 
helemaal vrij om jouw eigen keuzes 
te maken.

Als uitvaartplanners staan wij voor 
het BLoeSeM-principe: 

Bevlogenheid

Met veel liefde oefenen we dit vak 
uit. Omdat we weten welk verschil 
er te maken is, voelt het als een 
missie.

Ruimte om eventuele vragen die je nog hebt op te schrijven
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