AANVRAAG

Andringastate

CREMATIE

It Aldlân 4 - 9034 XB Marsum
tel. 058 - 205 0 205 - info@andringastate.nl

Uitvaartverzorging
(factuuradres)
dossiernummer Andringastate
Crematie
registratienummer
datum / uur uitvaart
tijdstip
Persoonsgegevens overledene
geslacht

man / vrouw

naam / voornaam
geboorteplaats / datum
overlijdensplaats / datum
Gegevens plechtigheid aula
aantal personen
condoleantie vooraf

vooraf in aula / na de plechtigheid in de koffiekamer

sprekers

ja / nee

muziek 1
muziek 2
muziek 3
muziek 4
opname

usb (hd kwaliteit) / cd / dvd

(uitsluitend opname i.o.v. de opdrachtgever/geefster)

beamer gebruik

ja / nee

kist

laten staan / naar voorruimte / mee invoeren

familie verlaat aula

als eerst / als laatst

bloemen

crematoriumterrein / terug naar de opdrachtgever

as afgifte aan

uitvaartverzorger / opdrachtgever of opdrachtgeefster / te verzorgen door Andringastate

Ter attentie van de opdrachtgever
q Door dit vakje handmatig aan te kruisen geeft de opdrachtgever te kennen op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden:
1. De opdrachtgever verklaart in geval van een crematie dat in het stoffelijke overschot geen pacemaker, icd en/of radionucliden
verwijderd) aanwezig is/zijn;
2. De opdrachtgever machtigt de uitvaartverzorger voor het regelen/uitvoeren van de uitvaartplechtigheid/koffiemaker/condoleanceruimte;
3. De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de huisregels van Andringastate
en hiermee akkoord te gaan;
4. Andringastate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit een onjuiste beantwoording
van de gestelde vragen of het niet naleven van de voorwaarden genoemd onder punt 3.
5. De opdrachtgever geeft toestemming om chirurgisch materiaal uit de as te verwijderen en eventuele edelmetalen/resten uit de as te halen
en te schenken aan een goed doel.
Opdrachtgever crematie (tevens gerechtigde om de as 30 dagen na crematiedatum in ontvangst te nemen)
naam:
adres:
postcode / woonplaats
telefoonummer:
e-mail:
relatie tot de overledene:
datum:
handtekening:
Uitvaartverzorger
uitvaartleider
handtekening:

Gegevens koffiekamer
aantal personen
consumpties

koffie / thee
cappuccino / cocolademelk
frisdrank
lipton ice tea / jus d'orange
rode of wijn
Fryske dûmkes
cake
gevulde koek
krakelingen
luxe koeken
oranjekoek met creme of slagroom
broodjes
soep
anders:

As bestemming:
keuze nog niet bekend
verstrooien op het crematoriumterrein
afgifte aan de uitvaartleider in standaard urn / houten urn / strooikoker
afgifte aan de opdrachtgever / opdrachtgeefster in standaard urn / houten urn / strooikoker
as in een sierurn
as in een sierraad
anders

Algemeen
De opdrachtgever van de crematie is degene die de coördinatie van de uitvaart op zich neemt. Deze persoon is ook degene die de keuze van de asbestemming bepaalt.
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Crematoria gevestigd te Utrecht van toepassing. Deze algemene voorwaarden
zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder actenummer 305/93. Tevens is het individuele reglement van Andringastate van
toepassing, evenals de huisregels. Een aanvraag voor een crematie wordt uitsluitend geaccepteerd indien het formulier volledig is ingevuld en is ondertekend door
de opdrachtgever van de crematie. Dit formulier dient ingevuld en ondertekend uiterlijk om 10.00 uur op de werkdag vóór de plechtigheid in het bezit van
het crematorium te zijn. Het crematorium stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit een onjuiste beantwoording van de aan de voorzijde gestelde vragen
voortvloeien.
Plechtigheid en condoleance
Voor de plechtigheid in de aula en in de koffiekamers kunt u in principe 3 uur gebruik maken van de faciliteiten van het crematorium.
Muziek en beeldpresentaties
Het crematorium beschikt over een grote collectie muziek. Indien u eigen muziek wilt laten afspelen (cd’s), dan dient deze muziek uiterlijk 24 uur van te voren in het
crematorium aanwezig te zijn. Bij het aanleveren van cd’s, ontvangen we graag de originele cd’s. Eigen gebrande cd’s zijn niet altijd door ons te gebruiken.
Tevens behoren beeldpresentaties tot de mogelijkheden. De foto's ontvangen wij bij voorkeur op usb in de juiste volgorde. Wij kunnen hiervan een presentatie maken.
Deze wordt gemaakt in MovieMaker.
Opname plechtigheid
Op verzoek van de opdrachtgever-/geefster kunnen er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze opname is te verkrijgen op cd, dvd of usb (hd kwaliteit)
Consumpties
De cateringmogelijkheden in het crematorium zijn uitgebreid. Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te brengen. De consumpties worden op de volgende wijze
in rekening gebracht: - Dranken: werkelijk gebruik, - Speciale dranken, etenswaren en wensen: de bestelde hoeveelheden. Overgebleven uitgeserveerde drank- en
etenswaren kunnen niet mee naar huis worden genomen. Zelf meegebrachte consumpties worden niet geaccepteerd.
Bestemming van de as
De as wordt 1 maand na de crematiedatum bewaart. Dit is een wettelijke regeling. Binnen 6 maanden laat de opdrachgever of de uitvaartverzorger Andringastate
weten wat de bestemming van de as gaat worden. Als de wens na 10 jaar niet schriftelijk is gecommuniceerd aan Andringastate, vervalt het recht op de as.
De as wordt dan door Andringastate verstrooid zonder de familie hiervan in kennis te stellen.
Er zijn diverse mogelijkheden waaruit u een keuze kunt maken. Indien gewenst ontvangt hierover via het crematorium een informatiepakket. Indien u bij het regelen
van de uitvaart nog geen keuze heeft kunnen maken, dan plaatsen wij de as voor u voorlopig in de algemene nis van het crematorium. U kunt dan later een definitieve
keuze maken. Tijdens de periode van plaatsing in de algemene nis is de asbus op afspraak te bezoeken. De eerste zes maanden na de crematie is plaatsing in de
algemene nis kosteloos. Geef bij verhuizing uw nieuwe adres door.

