EEN AFSCHEID OP EEN BIJZONDERE LOCATIE
De Bredase wetenschapper Jan Ingenhousz (1730-1799),
deed een belangrijke ontdekking. De werking van de fotosynthese.
“Het principe waarbij licht wordt omgezet in leven”. Ingenhousz Breda is
vernoemd naar Jan Ingenhousz. De voormalige kweekschool is inmiddels
compleet gerenoveerd met behoud van het karakter van het gebouw.
Uniek, ruim, sfeervol, statig en bijzonder. De hotelkamers, appartementen
en zalen, ademen de sfeer van vroeger met moderne kenmerken en met
zorg voor detail in combinatie met een smaakvolle inrichting.
Het Ingenhousz restaurant is stijlvol ingericht zodat je ongestoord kunt
ontbijten, lunchen of dineren. De keuken is rijk aan inspiratie met het
accent op de Franse keuken met wereldse invloeden.

DE INGENHOUSZ KAPEL
De authentieke kapel is compleet gerenoveerd. De kapel biedt ruimte aan
300 personen maar kan ook worden omgebouwd tot een intieme ruimte
voor 30 personen. Er vinden congressen en seminars plaats, er worden
ontvangsten, bruiloften en feesten gevierd. Het motto “Licht omzetten in
leven”, is zeer toepasselijk want de prachtige rustgevende kapel is ook
uitermate geschikt voor een afscheidsceremonie voor een overledene.
De locatie en ambiance staan borg voor een mooie herinnering aan een
dierbare die is overleden. Voor een groot of een klein gezelschap van
nabestaanden. Voor een afscheidsceremonie van een dierbare, wordt de
kapel getransformeerd in een ruimte van beleven, respectvol herinneren
en afscheid nemen.

HET AFSCHEID
De afscheidsceremonie en condoleance kan je bespreken met een
ervaren en gecertificeerde afscheidsbegeleider. Zij helpen en
ondersteunen je om een waardig en sfeervol afscheid binnen Ingenhousz
te realiseren. De Bijnen afscheidsbegeleider kent alle mogelijkheden en
faciliteiten van Ingenhousz tot in detail. Hij/zij werkt nauw samen met de
manager. Samen met jou wordt het scenario gemaakt van het afscheid,
de toespraak, muziek, beeld, geluid en belichting. Dat allemaal in een
ongedwongen, ontspannen, aangename sfeer en setting.
Bij Ingenhousz beschik je 4 uur lang over de faciliteiten per afscheid,
inclusief de ceremonie en de condoleance. In het restaurant wordt
gezorgd voor catering op niveau en voor elk budget. Een specifiek menu of
verschillende arrangementen om nog even met elkaar na te praten en het
leven te vieren en de herinneringen te herleven.

ZORG VOOR TIJDENS EN NA HET AFSCHEID
Maak je gebruik van een andere uitvaartonderneming dan Bijnen, dan biedt
Ingenhousz je alle voornoemde mogelijkheden. Echter binnen Ingenhousz
is de Bijnen afscheidsbegeleider het aanspreekpunt. Wil je dat Bijnen de
complete zorg van de uitvaart regelt dan kan dat natuurlijk ook. Zowel
voor jou als voor Ingenhousz is het belangrijk dat je de beste begeleiding,
hulp en ondersteuning wordt geboden. Kom vooraf praten als er een te
verwachten overlijden is. Dan gaan we uitvoerig bespreken wat je wensen
zijn en wat Ingenhousz kan bieden. Bijnen biedt nabestaanden desgewenst
ook een omvangrijk en uitstekend nazorgpakket.

INGENHOUSZ EN BIJNEN
Samen met Bijnen Uitvaartzorg heeft Ingenhousz het “Remember Life”
concept bedacht. Bijnen is een uitvaartonderneming met 6 vestigingen
in Brabant. Het familiebedrijf werd opgericht in 1928. Bijnen Uitvaartzorg
staat borg voor ervaring, kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid. Binnen Ingenhousz is een 24 uurs kamer ingericht, waarbij nabestaanden persoonlijk afscheid kunnen nemen. Nabestaanden krijgen een sleutel en kunnen
dag en nacht gebruikmaken van de kamer. De Ingenhousz roomservice
zorgt voor de catering in overeenstemming met je wensen.

MEER WETEN?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak. We geven je ook graag een
rondleiding. Op basis van jouw wensen maken we een transparante
begroting. En bedenk nogmaals dat de Ingenhousz uitvaart een uniek
afscheid wordt en dat je terecht kan voor elk budget. Zijn er
verzekeringspolissen die ter dekking van de kosten vrijgemaakt moeten
worden dan heeft Bijnen hiervoor een programma om dat te regelen.
.
Ongeacht de verzekeringsmaatschappij. Bel 076 230 3050 voor een
afspraak of kom langs bij Ingenhousz Breda.
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