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ons allemaal
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Opa, oma, je vader of moeder, je partner, je zus of broer, een goede
vriend of vriendin, een collega of iemand anders die je goed kent
en die je dierbaar is; we komen eens te overlijden. Afscheid
nemen, roept veel verdriet op. En na het afscheid komt het gemis,
de rouw, de gedachten aan hoe het was en misschien over hoe het
nooit meer zal zijn. Zonder haar of hem… De herinnering blijft aan
de mooie momenten, hoe leuk het was en soms ook hoe moeilijk.
Afscheid nemen is niet gemakkelijk. Pas als je het verdriet erkent
en accepteert, kun je er beter mee omgaan.
Onze ambitie is je te helpen en te ondersteunen met het verwerken
van verlies van een naaste. Rouwen is een actief proces. Samen gaan
we alles regelen en organiseren om een onvergetelijk en liefdevol
afscheid te realiseren. Zodat de herinnering blijft en mooier wordt
voor de toekomst.
De emoties bij een afscheid van een dierbare komen vanzelf, maar
er moeten praktische zaken geregeld worden. Als het jou overkomt, wil je het goed en respectvol regelen.
We zijn er dag en nacht om jou voor, tijdens en na het afscheid te
ondersteunen. Een arm om je heen, een hand op je schouder, een
goed gesprek. Dat doen we al meer dan negentig jaar.
Zo wordt ‘het afscheid van je leven het leven vieren’.

Rien Bijnen
Algemeen directeur
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Wat te doen
bij een
overlijden?
Een melding van overlijden kun je doen door ons
te bellen op 0800-9060. Is er sprake van een te
verwachten overlijden omdat een dierbare ernstig ziek
is? Dan kun je van tevoren contact met ons opnemen
om alvast afspraken te maken over het naderende
afscheid. Je kunt ons bereiken op 073-656 23 79 of
0411-68 47 69.

wensen, mogelijkheden, locaties en datum van de uitvaart. Je kunt
ook naar ons kantoor komen. Desgewenst halen we je op en
brengen we je weer naar huis. Soms kom je voor moeilijke keuzes
te staan, omdat het de eerste keer is dat je met een overlijden
wordt geconfronteerd. Daarom zijn we er voor jou om je hierin te
begeleiden. Onze afscheidsbegeleider inventariseert je wensen en
helpt je bij het maken van keuzes.
De overledene kan een wilsbeschikking hebben gedeponeerd of

De voornaamste stappen:

een wensenlijst. Die nemen we samen door om zoveel mogelijk
aan de wensen van de overledene tegemoet te komen.

Stap 1
Bel je huisarts om het overlijden vast te stellen. Bevindt de overle-

Stap 4

dene zich in een ziekenhuis, hospice of zorginstelling, dan zorgen

Bijnen verzorgt de aangifte van overlijden. Binnen zes dagen na

zij veelal voor de verklaring van overlijden. Bij twijfel bel je met

overlijden moet aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand

ons. De verklaring is noodzakelijk en nodig voor het regelen van

in de gemeente van overlijden. Hiermee verkrijgen we ‘verlof tot

praktische zaken.

begraven/cremeren’.

Stap 2

Stap 5

Om het overlijden te melden bel je 0800-9060. We zijn 24 uur

Voorafgaand aan de uitvaart moet je veel regelen. Onze afscheids-

per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Wij nemen de eerste

begeleider is dagelijks bereikbaar en helpt je met alle vragen.

verzorging van de overledene op ons. We bespreken met de
familie waar de overledene zal worden opgebaard. Bij thuis

Op www.bijnen.nu vind je een lijst met documenten die bij

opbaren installeren we de benodigde voorzieningen en techniek.

overlijden van belang kunnen zijn. Zoals een identiteitsbewijs, een

Ons Team Overledenenzorg brengt de overledene naar één van

levenstestament, een wilsbeschikking of een verzekeringspolis. Bij

onze uitvaartcentra.

stap 3 zal de afscheidsbegeleider je over de gewenste documenten
informeren en je ermee verder helpen.

Stap 3
Onze afscheidsbegeleider bezoekt je in overleg thuis of een door

[Bijnen afscheidsbegeleider zijn gediplomeerd door het behalen van het

je gewenste locatie. Ook kunnen we telefonisch of via videochat

“Nationaal vakexamen Uitvaartzorg (NaVU)”. Zij zijn ingeschreven in het

overleggen. In dit gesprek bespreken we onder andere de uitvaart-

register uitvaartverzorgers en werkzaam binnen een uitvaartonderneming
die het keurmerk uitvaart heeft, zoals Bijnen. De afscheidsbegeleiders zijn
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dus gekwalificeerd, hebben ervaring en volgen nascholing.]

0800-9060 - bijnen.nu

Er is niet één manier om met
afscheid nemen om te gaan.
Niets doen is geen optie.
Rouwen is een actief proces.
Rien Bijnen

Bel voor directe hulp en
ondersteuning bij overlijden

0800-9060
www.bijnen.nu
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Bij Bijnen
een zelfstandig
familiebedrijf
De vierde Bijnen-generatie heeft samen met de derde
generatie de dagelijkse leiding over Bijnen. Ons bedrijf
is in de afgelopen tientallen jaren flink gegroeid. Met
vestigingen in Vught, Boxtel, Tilburg, Udenhout en
Sint-Michielsgestel beschikken we over uitvaartcentra,
wagenpark, verzorgingsdiensten, drukkerij, logistieke
en technische voorzieningen. Zo zorgen we op een
betrokken manier voor een deskundige begeleiding
en uitvoering van ‘het afscheid van je leven’.

Bijnen wilsbeschikking
In een persoonlijk gesprek vertellen onze afscheidsbegeleiders wat
er bij een uitvaart komt kijken en hoe je in de kosten kunt voorzien.
We ondersteunen graag bij het invullen van je uitvaartwensen. Dit
noemen we een wilsbeschikking. De nabestaanden weten zo direct
wat je uitvaartwensen zijn. Je wilsbeschikking is altijd herroepbaar
of aan te passen. Invullen kan thuis, digitaal of op ons kantoor.

Bijnen Uitvaartcertificaat
We vinden het belangrijk om een goede relatie met je op te
bouwen. Je vertrouwt tenslotte je dierbare aan ons toe.

Als zelfstandige uitvaartverzorger blijven we innoveren. We houden
de ontwikkelingen in de branche bij en zijn een vooruitstrevend

Je kunt je daarom vrijblijvend en gratis inschrijven in ons leden-

bedrijf. Zo zijn we bezig met een duurzaam en energieneutraal

register. Je ontvangt dan een korting op de uitvaartkosten. Bel

crematorium. Onze medewerkers zijn ervaren en gediplomeerd

ons voor het formulier of stuur een e-mail aan info@bijnen.nu

voor de verschillende disciplines binnen Bijnen.

Vermeld voor hoeveel personen je de aanvraag doet, dan sturen
wij je een aanvraagformulier digitaal toe. Na invulling ontvang je

Van elke uitvaart een
onvergetelijk afscheid maken

binnen enkele werkdagen het certificaat.

Het overkomt ons allemaal: ooit overlijden we. Tegenwoordig

De voordelen

staan we er meer voor open om te praten over de dood en denken

•

Korting op de uitvaart

we er meer over na. Het afscheid is geen onderwerp dat we zouden

•

We houden je op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten

schuwen. De manier waarop we de regie tot aan het einde zelf
kunnen regelen, is iets waarover we steeds meer willen weten.

Bijnen deposito

Bel Bijnen dus ook bij een te verwachten overlijden. We zijn een

Bij ons kun je ook een deposito storten om uitsluitend de kosten

bekend familiebedrijf met tal van faciliteiten in Noord Brabant.

van een uitvaart te dekken. Een deposito is een goed alternatief

Maar ook buiten Brabant kun je gebruikmaken van de diensten

wanneer je nog niets voor je uitvaart hebt geregeld of je vanwege

van Bijnen. We doen al negentig jaar alles om van elke uitvaart een

leeftijd- of gezondheidsredenen geen normale verzekering kunt

onvergetelijk afscheid te maken. Dat kunnen onze klanten beamen.

afsluiten. Je bepaalt zelf de hoogte van het bedrag en de manier

Die ervaren onze dienstverlening als betrouwbaar en betrokken.

van storten: ineens of in delen.
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Het gestorte bedrag wordt gedeponeerd op een derdengeldrekening en is dus gegarandeerd. Zo laat je nabestaanden niet met
zorgen achter. Over het depositobedrag kan een jaarlijkse rente
bijgeschreven worden, afhankelijk van de omstandigheden op de
geldmarkt. Wij garanderen dat we geen negatieve rente berekenen!
Bij een deposito garanderen we bovendien dat we een eventuele stijging van de uitvaartkosten niet doorberekenen (behoudens
kosten derden) .
Je bespreekt je uitvaartwensen met ons. Vervolgens berekenen
we welk bedrag nodig is om de uitvaart op termijn te financieren.
We kijken naar mogelijke opbrengsten van uitkeringen van overlijdensverzekeringen en stellen zo samen het bedrag vast dat nog
gedekt moet worden.
Soms is de opbrengst van de verzekeringen dekkend en kan na de

een vooraf afgesproken bedrag uit na de uitvaart. We kunnen

uitvaart zelfs een restitutie volgen. Spreek en bereken met ons je

je ook adviseren over het afsluiten van een uitvaartverzekering.

positie door. Het depositofonds is veilig.

Hiervoor kun je contact opnemen met Assurantiekantoor Rien
Bijnen 073-656 63 76, of kijk op www.bijnenassurantie.nl

Bijnen maatschappelijk betrokken

Moet er een polis worden vrijgemaakt, dan bespreek je dit met

Wil je een Bijnen-locatie binnen jouw regio bezoeken? Je bent van

de afscheidsbegeleider.

harte welkom. Verder verzorgen we regelmatig lezingen en workshops gerelateerd aan overlijden en afscheid nemen. Daarnaast

Bijnen en milieu

ondersteunen we veel activiteiten op het gebied van maatschappij,

Voor je uitvaart zijn er veel mogelijkheden om een positieve bijdrage

duurzaamheid, cultuur en sport. Ook zijn er periodiek rondleidingen

te leveren aan het milieu. Denk daarbij aan milieuvriendelijke

op een natuurbegraafplaats of crematorium. Wil je op de hoogte

kisten, urnen, klimaatneutraal cremeren en natuurbegraven. De

blijven, schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.bijnen.nu of bel

afscheidsbegeleider informeert je graag over de mogelijkheden.

073-656 23 79 of 0411-68 47 69. voor een bezoek aan een Bij-

Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan een schonere wereld

nen-uitvaartcentrum of het Uitvaart Informatieplein, het enige in

voor de volgende generaties. Ook zijn we mede-initiatiefnemer en

zijn soort in Nederland.

lid van Greenleave.

Verzekeren
Veel mensen hebben al een uitvaartverzekering. Ongeacht de
maatschappij kunnen we de polis vrijmaken ter gedeeltelijke of
volledige dekking van een uitvaart.

Greenleave
We kennen twee soorten verzekeringen: natura en kapitaal. Met

Greenleave is een stichting die zich binnen de uitvaartverzorging

een naturaverzekering dekt de verzekering een overeengekomen

inzet om een duurzame uitvaart makkelijker en toegankelijker te

dienstenpakket. Met een kapitaalverzekering keert de maatschappij

maken en duurzaamheid in de bedrijfsvoering te integreren.
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De 10 beloftes
van Bijnen

Van elke uitvaart een
onvergetelijk afscheid maken,
dat is onze belofte.
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01 | Bijnen garandeert een tot in de puntjes
verzorgde uitvaart.

07 | Snel en altijd in de buurt.

We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor je klaar. Dat doen

desgewenst binnen 1,5 uur op de afgesproken locatie om de zorg

we al sinds 1928. Dankzij de expertise van Bijnen is bij ons elke

van de overledene over te nemen. Dag en nacht. Als je dat wenst,

uitvaart het afscheid van het leven.

kun je zelf de overledene mee verzorgen. Deskundige verzorging

Na het melden van een overlijden zijn onze verzorgenden

door iemand met ervaring is noodzakelijk. Bijnen kan ook zorgen

02 | Een professioneel team ondersteunt onze
vakbekwame en gediplomeerde afscheidsbegeleiders.

voor een lichte balseming van de overledene (thanatopraxie).

Goed opgeleide, ervaren mensen die weten dat een uitvaart gaat

08 | Gunstige bijkomende voorwaarden.

om empathie en persoonlijk contact. Die begrijpen dat alles op

Is er sprake van een Bijnen Uitvaartcertificaat of een Bijnen-

tijd en in overeenstemming met je wensen wordt uitgevoerd en

deposito, dan wordt de opbrengst van de uitvaartkosten

daarvoor zorgen.

afgetrokken van de overeengekomen kosten. Ook kun je de
uitvaart in termijnen betalen. Vraag naar de voorwaarden bij de

03 | Samen maken we goede afspraken over
de invulling en uitvoering van de uitvaart, van
het begin tot het eind, en daarna.

afscheidsbegeleider.

Bijnen beschikt over eigen uitvaartcentra in de regio. Omdat we

09 | Keurmerk, duurzaamheid en
branchevereniging.

een eigen wagenpark, drukkerij, mortuarium en kistendepot

De kwaliteit van onze dienstverlening bewaken heeft prioriteit bij

hebben, kunnen we alles faciliteren. Je vertrouwt de verzorging van

Bijnen. We hebben een uitstekende reputatie in de regio en dat

de overledene met een goed gevoel aan ons toe.

al meer dan 90 jaar. Dat komt door onze passie voor een mooi
en hoogwaardig afscheid, al vier generaties lang. Bijnen heeft het

04 | Je wensen zijn belangrijk voor ons.

keurmerk Uitvaartzorg en is lid van de branchevereniging BGNU.

Is er een wilsbeschikking of wensenboekje waarin de overledene

Bijnen is ook aangesloten bij Greenleave en biedt daarmee de

zijn of haar wensen heeft vastgelegd, dan respecteren wij die.

mogelijkheid een duurzame uitvaart te verzorgen. Zo waarborgen

Mogelijk is er geen wilsbeschikking maar is er wel informatie over

en monitoren we de duurzame kwaliteit van onze dienstverlening.

een andere invulling van de gewenste uitvaart. Ook dan gaan we
samen met je aan de slag om een perfecte invulling van de uitvaart
en de afscheidsceremonie te realiseren.

10 | Onze dienstverlening is full-service en gericht
op de beste zorg, voor, tijdens en na het afscheid.
We staan schouder aan schouder met je om deze moeilijke

05 | Eigen faciliteiten voorkomen extra kosten.

periode door te komen. Als je tijdens de uitvaart een toespraak

Bijnen heeft alles zelf in huis. Zo houden we de regie. Onze

wilt houden, geven we je daarvoor tips. Nemen kinderen deel

opbaarkamers, techniek om thuis te kunnen opbaren, kandelaars,

aan de afscheidsceremonie, dan ondersteunen en begeleiden we

kaarsen en kleden zorgen voor een respectvolle en waardige

ook hen. Nabestaanden die slecht ter been zijn of een beperking

opbaring. Een eigen wagenpark en diensten en producten in eigen

hebben, krijgen onze speciale aandacht tijdens het afscheid. Zijn

beheer zorgen voor een scherpe prijs, omdat we deze diensten en

er familieleden of vrienden die niet bij het afscheid aanwezig

producten niet van derden hoeven te betrekken.

kunnen zijn, dan kunnen we voorzien in een ‘online videostream’
zodat ze online het afscheid toch kunnen volgen. Na de uitvaart

06 | Bijnen is duidelijk over de kosten en stemt deze
af op je budget. Ongeacht waar je verzekerd bent.

neemt de afscheidsbegeleider contact op om te bespreken of er
ondersteuning nodig is in de vorm van nazorg en rouwverwerking.

Samen maken we de keuzes voor een onvergetelijk afscheid
dat past bij jouw budget. Bijnen kan elke uitvaartverzekering
vrijmaken, zodat de uitkering kan dienen als gedeeltelijke of
gehele financiering van de uitvaart. De afscheidsbegeleider houdt
je up-to-date over de begroting. Zo kom je niet voor onaangename
verrassingen te staan. Wij zijn helder en transparant.
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Inspiratie
rondom een
uitvaart

Er is veel mogelijk rondom een uitvaart. Je kunt kiezen
uit vormen van rouwvervoer zoals een rouwauto, bus,
koets, (bak)fiets, koe met kar en een vaartuig. Ceremonies kunnen ook gehouden worden op bijzondere
locaties. Wellicht heb je een bijzondere plek in gedachten die goed bij je past. Dan kunnen wij voor
jou de voorbereidingen treffen.

Een aanvullende mogelijkheid is een thanatopraxie-behandeling.
Dat is een methode om een lichaam tijdelijk te conserveren.
Hiermee kan de termijn tussen het moment van overlijden en de
begrafenis of crematie worden verlengd van vijf naar ongeveer tien
dagen. Veelal behoudt de overledene zijn natuurlijke kleur.
Opbaren
Je kunt kiezen uit vele mogelijkheden. We kunnen de overledene
opbaren in één van onze uitvaartcentra, een andere mogelijkheid

Ook krijg je te maken met rouwberichten, zowel gedrukt als

is opbaren in een zorginstelling als de overledene daar is overleden.

digitaal. En wil je bloemen, wat voor soort dan? Je kunt je favoriete

Opbaren kan soms in voorzieningen van een kerk of crematorium.

muziek laten afspelen, een gedicht laten voordragen, je levens-

Opbaren op een bijzondere locatie is ook veelal mogelijk. Verder

motto memoreren. Kortom: er is veel te kiezen. Wij helpen je met

kan je ervoor kiezen de overledene tot de dag van de uitvaart thuis

ideeën. Maar het begint natuurlijk met je wensen.

te houden. Mogelijkheden hiervoor zijn op bed of in een uitvaartkist.
Technische hulpmiddelen zorgen ervoor dat de overledene goed

Bijnen excellent uitvaart

geconditioneerd blijft. Onze medewerkers controleren de installatie
dagelijks, van het moment van opbaren tot aan de dag van de uitvaart.

Bij deze vorm kun je kiezen uit de vele opties. Je keuzes bepalen
de kosten. De afscheidsbegeleider kan je bij alles helpen en onder-

Kist

steunen. Ook kan hij/zij je informeren over de kosten.

We beschikken over een ruim assortiment aan uitvaartkisten, van
basismodellen tot en met zeer exclusieve modellen. Daarbij kun

Verzorging

je denken aan het kiezen van de kleur tot het zelf beschilderen

De laatste zorg voor een overledene is een mooie gelegenheid om

van de kist. Misschien past een lijkwade beter bij je? Een lijkwade

op een prachtige manier afscheid te nemen. Het kan troost bieden

is een stoffen omhulsel dat zich vormt naar de contouren van het

wanneer je hierbij aanwezig bent. Onze gediplomeerde verzorgers

lichaam van de overledene.

verzorgen de overledene goed voor een waardig afscheid.
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Het overkomt ons allemaal.
Wij helpen en ondersteunen
je bij verlies van een dierbare.

Begraven

Cremeren

Een graf is voor veel mensen een rustgevende plek om je dierbare

Een crematie is veelal goedkoper dan een begrafenis. Dit komt

te gedenken en troost te vinden. In Nederland kennen we twee

vooral omdat je niet te maken hebt met graf- en onderhoudskosten.

soorten graven: een algemeen graf of een (eigen) familiegraf. In

Crematoria beschikken over ingerichte aula’s waarin je een af-

veel gevallen is het mogelijk om zelf een graf te kiezen. Bij begraven

scheidsdienst kunt houden. Vier weken na de crematie (wettelijke

komen vaak extra kosten kijken, zoals onderhoudskosten voor het

termijn) kun je een bestemming geven aan de as van je dierbare.

graf en/of het gedenkteken.

Hiervoor zijn vele mogelijkheden. Je kunt de as verstrooien op
land/in zee, verwerken in assieraden of bijzetten in een (urnen)

Natuurbegraven en een groene uitvaart

graf of urnenmuur.

De belangstelling voor natuurbegraven neemt fors toe. Er zijn
specifieke natuurbegraafplaatsen, maar een toenemend aantal

Bijnen adviseert je graag bij de ceremoniële invulling van de

gemeenten biedt deze mogelijkheid op bestaande begraafplaatsen.

begrafenis of crematie.

Natuurgraven gaan op in de natuur. Het betreft veelal koopgraven
gelijk vanwege de voorschriften van de natuurbegraafplaats.

Rouwkaart, rouwadvertentie en
condoleanceregister

Bij leven kun je al een laatste rustplaats uitzoeken. Zo kies je de

Bijnen heeft een eigen drukkerij. Daardoor kunnen we rouw-

eigen plek in een natuurlijke omgeving, zoals een bos. Nabestaan-

kaarten samen met jou ontwerpen en drukken. Eigen teksten,

den kunnen het graf altijd terugvinden via gps-coördinaten. Zij

foto’s, tekeningen en afbeeldingen zorgen voor een zeer bijzondere

worden niet belast met kosten van onderhoud of het verlengen van

en persoonlijke kaart. Dit geldt ook voor bedank- en gedachtenis-

grafrechten. Wij zijn (mede-)initiatiefnemer van natuurbegraven

kaartjes. Desgewenst doen wij de verzending voor je. Een digitale

in Nederland. In Noord-Brabant zijn er verschillende mogelijkheden.

rouwkaart is ook mogelijk. Deze kun je eenvoudig zelf versturen

met een eeuwig grafrecht. Een monument is meestal niet mo-

aan nabestaanden. Als je dat wilt, verzorgen wij dit ook voor je.
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samenstellen op basis van foto’s of video-opnamen van het
leven van de overledene en deze tijdens het afscheid tonen op
schermen. We geven je tips als je de aanwezigen wilt toespreken
en staan naast je om je te ondersteunen als je daar behoefte aan hebt.

Bloemen
Met bloemen kun je je medeleven betuigen aan de nabestaanden
of laten zien wat de overledene voor je betekend heeft. Wij kunnen
de bloemen voor je bestellen. Dit doen we aan de hand van een
bloemenboek. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de bloemen tijdig
op de juiste locatie aanwezig zijn. In samenwerking met onze bloemist
bieden wij je ook de mogelijkheid om zelf een bloemstuk te maken.

Transparant over de kosten
De afscheidsbegeleider houd je op de hoogte van de kosten die je
met ons hebt afgesproken. Ook kun je vooraf een budget afspreken.
De afscheidsbegeleider bespreekt met jou wat voor jouw budget
mogelijk is. Zo weet je waar je aan toe bent.

De kosten van een uitvaart
We bieden iedereen een passende uitvaart, van eenvoudig tot
excellent. Een budget-uitvaart bieden we aan vanaf 3500 euro. Ter
vergelijking: een gemiddelde uitvaart in Nederland kost ongeveer
De kosten van de rouwadvertentie zijn afhankelijk van het gekozen

7.500 euro. De meest elementaire onderdelen van een budget-

medium en de grootte van de advertentie. Wij kunnen in alle

uitvaart zijn onder andere het doen van de aangifte overlijden

Nederlandse media, (dag- en weekbladen) rouwadvertenties

(met machtiging van de nabestaanden) en het verlof aanvragen

plaatsen. Je hebt bij ons ook de mogelijkheid om een online-con-

voor cremeren of begraven. Ook de verzorging van de overledene

doleancepagina met foto aan te maken met betrekking tot de

is onderdeel van deze uitvaart, evenals een crematie zonder af-

overledene, waarop familie, vrienden en bekenden een persoonlijke

scheidsplechtigheid, een eenvoudige kist en het vervoer. Bij een

boodschap kunnen achterlaten. Deze berichten zijn desgewenst te

melding van overlijden zijn onze verzorgers binnen 1,5 uur ter plekke.

bundelen in boekvorm.

De afscheidsplechtigheid

Team uitvaarten
Omdat elk mens bijzonder is, verdient iedere uitvaart een eigen

Dat kan op één van onze locaties, in het crematorium, begraaf-

signatuur. Het kan daarom voorkomen dat een uitvaart een

plaats, de kerk, de zorginstelling of op een bijzondere locatie. Met

specialistische aanpak en uitvoering vereist, zoals bij exclusieve

de afscheidsbegeleider bespreek je de muziek, de cateringwensen,

uitvaarten waarvoor grote groepen nabestaanden het afscheid

de bloemen en de kleur van de rouwauto. Als je wilt, kunnen we

bijwonen. Soms speelt ceremonie of protocol een grote rol, of het

foto’s of een video maken van het afscheid. We kunnen het af-

betreft een grote, complexe uitvaart waarvoor de media belang-

scheid ook live streamen via internet zodat nabestaanden op

stelling hebben. Wij hebben de kennis en ervaring om dit soort

afstand het afscheid kunnen volgen. Misschien wil je een film

uitvaarten uit te voeren en te begeleiden.
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Multiculturele uitvaart
De meeste uitvaarten in Nederland hebben een christelijke

polis, het is vrijwel nooit onderdeel van je zorgverzekering. Laat

grondslag. Niettemin hebben we ook kennis over en ervaring met

Bijnen Assurantie eens kijken of je voor repatriëren bent verzekerd.

de rituele gewoonten en gebruiken van verschillende andere
bevolkingsgroepen. Denk in dit verband aan Caribische, Chinese,

Een andere mogelijkheid is dat je bij ons een deposito stort. We

Hindoeïstische, Islamitische en Joodse uitvaarten. Ook zijn er rituele

berekenen dan welk bedrag nodig is om het repatriëren en je

verschillen met uitvaarten op een Surinaamse, Turkse, Marokkaanse

uitvaart te dekken.

of Molukse basis. Afhankelijk van de wensen, culturele afkomst en
religieuze voorschriften is soms snelheid vereist voor het regelen

Bij overlijden in het buitenland regelen wij op jouw verzoek de

en uitvoeren van de uitvaart. Doordat we veel eigen voorzieningen

repatriëring naar Nederland. In samenspraak met jou schakelen

hebben, zoals een ruimte voor een rituele bewassing en logistieke

we een lokale uitvaartondernemer in. Bij aankomst in Nederland

middelen, kunnen we hierin voorzien.

nemen wij vervolgens de zorg voor de overledene over.

Repatriëren

Bij het repatriëren van overledenen - vanuit het buitenland naar

Bij overlijden in het buitenland word je teruggebracht naar je va-

Nederland en vice versa - verzorgen wij zowel de praktische, wet-

derland. Als dat je wens is natuurlijk. De kosten kunnen aanzienlijk

telijke als administratieve formaliteiten. Om repatriëren zo goed

zijn. Heb je een reisverzekering, dan is het raadzaam goed te kijken

mogelijk te kunnen verzorgen, maken wij deel uit van een interna-

naar de dekking. Repatriëren kan onderdeel zijn van je uitvaart-

tionaal netwerk van uitvaartorganisaties.
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Wat je vooraf
kunt regelen
Leg je uitvaartwensen vast

Bijnen Uitvaart Informatieplein

Wij verstrekken je gratis een wilsbeschikking. De wilsbeschikking

Alles wat met een uitvaart te maken heeft, vind je gepresenteerd in

is een wensenlijst over je uitvaart. Je kunt deze zelf invullen, maar

een prachtige showroom van 600 m2 in Vught. We hebben het plein

desgewenst helpen we je daarbij. Hoe wil je dat je eigen afscheid

zo ingericht dat je het bezoek niet als confronterend zult ervaren.

eruit moet zien? Wil je een bescheiden uitvaart of een wat

Besluiten nemen over je uitvaart of die van een ander familielid

omvangrijker afscheid? Wie wil je daarbij betrekken? Wie moet de

worden makkelijker tijdens het bezoek aan het informatieplein.

uitvaart straks regelen als je zelf niet meer kunt besluiten? Ben je

We tonen je dan praktische zaken zoals een ruim assortiment aan

verzekerd en bij welke maatschappij? Is er een testament? Bij welke

kisten, urnen, monumenten et cetera. Juist wanneer je nog geen

notaris is dat gedeponeerd? Is er een deposito dat de kosten van

idee hebt over de invulling van een uitvaart, geeft het Uitvaart

de uitvaart dekt? Heb je dat bij ons geregeld of ergens anders?

Informatieplein je inzicht in producten en diensten die wij voor je

Vervolgens kun je gedetailleerd aangeven hoe je uitvaart eruit moet

kunnen regelen. Onze medewerkers leiden je rond en geven je uitleg.

zien. De wilsbeschikking kun je digitaal invullen of op papier. Je

Je kunt bij het plein gratis parkeren. Het plein is ook toegankelijk

kunt hem bij ons deponeren of zelf bewaren. Laat de nabe-

voor bezoekers met een rollator of rolstoel.

staanden altijd weten waar de wilsbeschikking is opgeslagen. De
wilsbeschikking is géén rechtsgeldig document, maar dient alleen

Van maandag tot en met vrijdag is het informatieplein open van

als leidraad voor het regelen en uitvoeren van je uitvaart. Wil je er

10.00 tot 16.00 uur. Elke dinsdag (behoudens feestdagen) kun je

zeker van zijn dat je wensen wel rechtsgeldig worden vastgelegd,

zonder afspraak het informatieplein bezoeken, van 9.30 tot 11.30

dan kun je kiezen voor het opstellen van een codicil. Het codicil

uur. Op zaterdag uitsluitend op afspraak. Op zon en feestdagen

bevat dezelfde informatie als de wilsbeschikking. Het moet met de

is het plein gesloten. Maak een afspraak voor je bezoek aan het

hand geschreven, gedagtekend en door de schrijver ondertekend

informatieplein.

zijn. Onderteken en dateer het codicil, dan is deze rechtsgeldig. Er
is géén tussenkomst van een notaris nodig.

Donorregister
In het donorregister vul je je keuze in over het ter beschikking
stellen van organen of weefsels na overlijden. Sinds 1 juli 2020 is
de nieuwe donorwet van toepassing. Iedereen van achttien jaar en
ouder die is ingeschreven in een Nederlandse gemeente komt dan
in het donorregister. Op www.donorregister.nl kun je aangeven
of je wel of geen donor wil zijn, of dat iemand anders dat voor je

Liever een (thuis)bezoek om
je uitvaartwensen vast te leggen?

Bel 073-656 23 79.
We maken graag een afspraak op
de door jou gewenste locatie.

moet beslissen.
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We zijn er ook
na het afscheid
Nazorg
Na het overlijden van je dierbare is het tijd om het gewone leven

natuurbegraven, zorgt de Bijnen-grafservice dat het natuurgraf

weer op te pakken. Hoe ga je nu verder? Een rouwproces

met de hand gegraven wordt. Wij zorgen voor de plaatsing en

is niet makkelijk. Wij zijn er ook voor je na de uitvaart en het

bespreken het eventuele periodieke onderhoud van het graf

afscheid. We helpen je bij het verwerkingsproces waar we kunnen.

en/of monument met je. Ook het aanbrengen van planten of

Praat over het verlies met andere nabestaanden. Ook kun je

de verzorging van bloemen op Allerzielen, Allerheiligen of feest-

gebruikmaken van deskundigen of praatgroepen die je tijdens

dagen kunnen wij verzorgen. Op een urnengraf of bij een bijzetting

het rouwproces bijstaan.

in een urnen nis of columbarium kun je het onderhoud met
Bijnen bespreken en regelen. Wij beschikken over de techniek en

Bijnen nazorgprogramma

de logistieke middelen om grafkelders, monumenten, columbaria,

Is je dierbare begraven, dan kun je keuzes maken over een

urnengraven en mausolea te plaatsen.

monument of gedenkteken. Bij cremeren hoort de keuze van een
urn. Wil je de as verstrooien of een urn bijzetten in een colum-

Praktische zaken

barium op een begraafplaats? Of neem je de urn liever mee naar

Als je dierbare actief is geweest op social media en een account

huis? Je kunt ook kiezen voor een sieraad met daarin de as van je

heeft op bijvoorbeeld Facebook, Instagram of LinkedIn, dan

dierbare. Bij cremeren kun je de urn ophalen bij het crematorium

zul je dat na het overlijden willen beëindigen. Is er sprake van

waar de crematie heeft plaatsgevonden. Als service doen we dit

abonnementen op een krant, tijdschrift, lidmaatschap van een

graag voor je. We plaatsen de urn desgewenst in ons binnen-

vereniging, of was de overledene een actieve donateur van een

columbarium zodat je met andere nabestaanden kunt nadenken

goed doel, dan wil je dat vermoedelijk ook beëindigen. Bijnen helpt

over wat je wil gaan doen. Wil je een korte ceremonie als de

je daarbij. Bespreek dit met de afscheidsbegeleider.

urn in een columbarium of urnengraf wordt geplaatst, dan regelt
onze afscheidsbegeleider dit graag voor je. Bij het kiezen van een

Klachten

monument of gedenkteken, urn, sieraad, urnengraf of nis kun je het

Gedurende het proces van overlijden, voor, tijdens en na het

beste het Bijnen Uitvaart Informatieplein bezoeken. Wij helpen

afscheid ondersteunen we je zo goed mogelijk. Desondanks kan

en adviseren je daar.

het voorkomen dat je iets wilt bespreken over de kwaliteit van
onze dienstverlening. We nemen jouw opmerkingen of klachten

Bijnen Groen & Grafservice
Is je dierbare begraven en er is een keuze gemaakt voor een
monument of gedenkteken, dan kun je het onderhoud van
het monument en het graf aan ons uitbesteden. In het geval van

16
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Bijnen draagt bij aan
een duurzame wereld!

Liefde en respect voor het milieu en de natuur
De vierde Bijnen-generatie heeft samen met de
derde generatie de dagelijkse leiding over Bijnen.
Ons bedrijf is in de afgelopen tientallen jaren flink
gegroeid. Met vestigingen in Vught, Boxtel, Tilburg, Udenhout, Sint-Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch beschikken we over uitvaartcentra, wagenpark, verzorgingsdiensten, drukkerij, logistieke
en technische voorzieningen. Zo zorgen we op een
betrokken manier voor een deskundige begeleiding
en uitvoering van ‘het afscheid van je leven’.

respect voor de natuur. Op een natuurbegraafplaats kun je zelf je
laatste rustplaats uitzoeken. Een nabijgelegen ruimte biedt veelal
de mogelijkheid voor een afscheidsdienst en condoleance. Er zijn
steeds meer mogelijkheden om duurzaamheid toe te passen en na
te streven. Wij geven je graag uitleg en informatie.

Bijnen binnen en buiten Brabant
Bijnen is van oorsprong een Brabantse onderneming, al meer
dan negentig jaar vertrouwd in de regio. Wij zijn bekend met de
gebruiken en tradities in Brabant. Onze Brabantse signatuur geeft
een betrokken en goed gevoel. Je voelt je thuis bij Bijnen. Vele
families gebruiken onze dienstverlening al. Zij ervaren onze
vertrouwde aanpak als een verbondenheid vanwege onze per-

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in maatschappelijk

soonlijke, integere en betrouwbare dienstverlening. Ook buiten

verantwoorde keuzes en duurzaam leven. Milieu is een belangrijk

Brabant kun je gebruikmaken van de dienstverlening van Bijnen.

onderwerp dat ons allen bezighoudt. Wij zijn aangesloten bij

Daartoe werken we samen met een netwerk van ervaren particuliere

Greenleave. Dat is een netwerk van (uitvaart)ondernemingen dat

collega’s, waarbij wij de regie met respect en ervaring uitvoeren.

het mogelijk maakt te kiezen voor een duurzame uitvaart. Energieneutraal cremeren is onder andere een onderwerp dat onze grote
belangstelling heeft.
Verder is het mogelijk een duurzaam graf te realiseren door gebruik
te maken van grafkelders uit gerecyclede grondstoffen. Bij de
catering na het afscheid en tijdens de condoleance is er een optie
voor vegetarische snacks en gerechten. Op onze locaties hebben
we gezorgd voor milieutechnische voorzieningen en een milieutechnische inrichting om het milieu niet of nauwelijks te belasten.

Bijnen
ondersteunt
lokale
initiatieven
Regelmatig doen verenigingen en organisaties een beroep

Natuurbegraven

op ons voor een bijdrage. Daar kijken we graag naar.

Bijnen biedt de mogelijkheid om in de natuur begraven te worden.

We vinden duurzame, maatschappelijk verantwoorde en

Dit is voor nabestaanden een prachtige manier om afscheid te

culturele projecten belangrijk in de regio. Bel mij gerust

nemen en een bijzondere plek voor (natuur)beleving, beschouwing

en ik neem elk verzoek serieus in overweging. Rien Bijnen

en bezinning. Kiezen voor natuurbegraven is kiezen voor liefde en
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Onze
uitvaartcentra

Udenhout

Vught

Boxtel

Sint-Michielsgestel

Tilburg
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Bijnen Uitvaartzorg
24 uur per dag
bereikbaar,
7 dagen in de week!

Wolfskamerweg 16
5262 SJ Vught
073 656 23 79
Baroniestraat 53
5281 JC Boxtel
0411 68 47 69
Brucknerlaan 20
5011 DN Tilburg
013 455 33 79

Assurantiekantoor Rien Bijnen
Hypotheek-advies-centrum Bijnen
Wolfskamerweg 14
5262 SJ Vught
073 656 63 76
info@bijnenassurantie.nl
www.bijnenassurantie.nl

Nieuwstraat 32
5271 AD Sint Michielsgestel
073 551 26 84
Zeshoevenstraat 31
5071 BM Udenhout
0411 68 47 69
info@bijnen.nu
www.bijnen.nu

Bel voor directe hulp en
ondersteuning bij overlijden

0800-9060
www.bijnen.nu

©bijnen/09/20B

