Crematieoven

Afscheids- & invoerruimte

De crematieoven van GUV is een
Nederlandse oven met een zeer geavanceerd filter. Dit zorgt ervoor dat
de rookgassen die de oven verlaten
goed gefilterd worden. Daarmee voldoet GUV Crematorium Aalten aan
de strengste milieueisen.

In de afscheidsruimte, waarin de
oven staat, kunnen nabestaanden
rustig afscheid nemen van hun
dierbare. Men hoeft de kist met de
overledene niet in de aula achter te
laten, maar kan deze naar 
de afscheidsruimte begeleiden om
daar in kleine kring afscheid te
nemen. Ook in deze ruimte kan het
audiosysteem muziek ten gehore
brengen.

De oven cremeert een overledene in
ongeveer twee uur. Daarna worden
de asresten in een tijdelijke urn in de
algemene nis geplaatst.

Na de crematie...
Urnen en assierraden

Asbestemmingen

De eerste maand na een crematie
wordt de as door GUV bewaard.
(wettelijk bepaald). Dat geeft na
bestaanden de tijd om te overwegen
wat ze met de as willen doen. GUV
informeert dan graag over haar
bijzondere urnen en assieraden.

GUV biedt de mogelijkheid de as bij
te zetten op asbestemmingsterrein
De Akker. De Akker is een speciaal
aangelegd park van herinneringen.
Bekijk voor meer informatie onze
folder over asbestemmingsterrein
De Akker.
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Indien de planning dit toelaat kan
de kist met de overledene in het
bijzijn van de nabestaanden in
de oven geplaatst worden.

Nabestaanden staan centraal

Multimedia

Livestream via internet

Ons multimediasysteem biedt vele
mogelijkheden. Zowel in de beide
aula’s als de belangstellendenruimte
zijn allerlei soorten geluids- en/of
beeldpresentaties te vertonen.
Muziek, foto’s, films of andere
presentaties; alles is mogelijk.

GUV biedt de mogelijkheid om
belangstellenden via internet de
crematieplechtigheid te laten volgen. Via een unieke code kan de
plechtigheid op een onbeperkt
aantal adressen gevolgd worden.

Een bestelde beeldopname van de
dienst wordt via een downloadlink
verstrekt.

Wij hopen u met deze folder niet alleen een kleine introductie te
hebben gegeven van ons mooie en sfeervolle crematorium en
uitvaartcentrum maar ook duidelijk te hebben gemaakt dat voor ons
de wensen van nabestaanden centraal staan. Samen met de
uitvaartverzorger zorgt GUV ervoor dat deze gerealiseerd worden.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.
Wij staan u graag te woord!

GUV Crematorium Aalten
afscheid nemen in alle rust

Draaiboek van GUV
GUV heeft unieke software
laten ontwikkelen waarmee
nabestaanden de hele plechtigheid
zelf vorm kunnen geven.
Op www.guv.nl staat een uitleg van
deze bijzondere software.

GUV crematorium
Romienendiek 2A, 7122 PA Aalten

|

T 0800 - 0809 (gratis) of 0543 - 491270

www.guv.nl
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GUV Crematorium Aalten
Crematorium en Uitvaartcentrum

Als onderdeel van de uitvaartorganisatie GUV heeft GUV Facilitair
(eigenaar van GUV Crematorium Aalten) geen winstoogmerk.
Daarom hebben wij meer tijd en aandacht voor de nabestaanden en
zijn de tarieven lager. Welke wensen er ook zijn, wij zorgen er voor
dat deze gerealiseerd worden. Onze medewerkers spreken met u
graag alle mogelijkheden door.

De grote aula

De kleine aula - Nova Natura

De aula is een imposante, lichte en sfeervolle ruimte die plaats biedt aan
veel personen. De aula heeft 200 zitplaatsen. Daarnaast kan ook vanuit
de sfeervol ingerichte belangstellendenruimte de dienst gevolgd worden
in beeld en geluid. Deze ruimte beschikt over 35 zitplaatsen en circa 40
staanplaatsen.

Naast de grote aula is er, voor een uitvaart in beperkte
kring, een kleine aula. Groepen tot 25 personen kunnen
zo een volledige plechtigheid houden in een gepaste ruimte.
Nova Natura beschikt
over een eigen entree

Persoonlijk, betrokken en dichtbij
Geen loze kreet maar een bedrijfsfilosofie. Als gastheer proberen wij
nabestaanden en belangstellenden zodanig te ontvangen dat zij zich,
ondanks de droevige aanleiding, bij ons te gast voelen.

24-uurs kamers

De familiekamer

GUV Crematorium Aalten beschikt
over drie 24-uurs kamers. Hierdoor is
het voor nabestaanden mogelijk 24
uur per dag bij hun dierbare te zijn.
Daar waar een thuisopbaring niet
mogelijk of wenselijk is, een
uitstekend alternatief. De kamers zijn
huiselijk ingericht. In twee van de drie
kan men zelf een kopje koffie of thee
zetten. Tevens is er een aparte toiletgroep. Door een pasjessysteem heeft
men 24-uur per dag toegang.

Een plek waar de directe
nabestaanden zich even in alle
rust voor de uitvaart terug kunnen
trekken. Deze kamer heeft een
aparte ingang en een eigen k
 euken
en toiletgroep.
Als de familie naar de condoleancekamer gaat, k
 unnen
indien gewenst eventueel
aanwezige kleine kinderen in de
familiekamer blijven.

De Grote aula

Kleine aula Nova Natura

De Belangstellendenruimte

De ontmoetingsruimte of Grand Café

De entree is sfeervol en ademt rust uit.
De warme en natuurlijke kleuren zijn
in balans. Samen met de heldere
lichtinval zorgt dat ervoor dat men
deze ruimte aangenaam binnenkomt.
De loungebanken zijn huiselijk
opgesteld en bieden comfort aan
diegene die niet (lang) kunnen staan.

De ontmoetingsruimte is sfeervol ingericht en biedt een wijdse blik over het mooie
Achterhoekse landschap. Vanuit het uitgiftebuffet van de ruime keuken serveren wij
naast koffie met cake ook broodjes, diverse soepen, bier en wijnen of een complete
high tea. Meer informatie vindt u in onze uitgebreide cateringfolder.

Warmte en knusheid kenmerken
het “Grand Café”

Parkeerplaatsen
Op de twee parkeerplaatsen samen kunnen 140 auto’s parkeren. Waarbij
voor de naaste familie en mindervaliden plaats is direct voor de ingang.
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