Crematorium en Uitvaartcentra
Romienendiek 2a, Aalten
Jeugdkerkstraat 12, Winterswijk
Kerkhoflaan 12b, Lichtenvoorde

Huisregels
Boeken / extra tijd / invoer met familie
Voor de totale plechtigheid heeft u 2 uur de door u gehuurde
ruimten van het uitvaartcentrum/crematorium ter
beschikking. Indien verwacht wordt dat er extra tijd nodig is,
kan er, per half uur extra tijd gereserveerd worden. Dit dient
bij het boeken aangegeven te worden. Aankomst familie op
zijn vroegst een half uur voor aanvang. Aankomst overige
belangstellenden op zijn vroegst een kwartier voor aanvang.
Indien u dit wenst, is het mogelijk na de dienst de kist tot aan
de invoerruimte te begeleiden.
Indien de familie bij het invoeren aanwezig wenst te zijn dient
dit bij het boeken aangegeven te worden.
De muziek
Deze muziek dient uiterlijk 24 uur voor de plechtigheid in het
crematorium aanwezig te zijn. Voor plechtigheden op
zaterdag en maandag dient de muziek vrijdags voor 12.00 uur
aanwezig te zijn.
Crematie
Materialen die zich niet in kist mogen bevinden:
Glas:
beschadigd de ovenvloer
Kunststof:
verontreinigt de filterinstallatie
Boeken:
deze verbranden niet
(lijkt onwaarschijnlijk maar is echt zo)

Pacemaker:

kan exploderen
Schade aan de oven, veroorzaakt door het niet
verwijderen van een pacemaker zijn voor
rekening van de aanvrager van de crematie.

Bovengenoemde beperking geldt ook voor brillen. Indien
deze in het crematorium worden achtergelaten worden deze
periodiek geschonken aan een goed doel.
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Edele metalen en andere metalen delen
Resten van edelmetalen en andere metalen delen die bij het
crematieproces overblijven worden volgens afspraak met de
Landelijke Vereniging voor Crematoria ingezameld. De
opbrengsten komen via het Dr. C.J. Vaillantfonds beschikbaar
voor goede doelen.
Info www.lvc-online.nl.
Formulieren
Alle voor de crematie benodigde (wettelijke) formulieren
dienen voor aanvang van de plechtigheid aan de gastheer
verstrekt te worden. Zonder deze formulieren mag er
wettelijk niet gecremeerd worden.
Bloemen, linten en kaarten
Indien niet aangegeven wordt dat er specifieke wensen zijn
m.b.t. eventuele bloemstukken, zal het crematorium voor een
bestemming zorg dragen. Alle linten en kaarten worden van
de bloemstukken afgehaald. Deze worden overhandigd aan
de uitvaartverzorg(st)er.
Algemeen
Indien er gebruik gemaakt wordt van reukoffers en/of
bijzondere handelingen dient dit zo vroegtijdig mogelijk
aangegeven te worden zodat hiermee, indien mogelijk,
rekening gehouden kan worden.
Gebruik van andere kaarsen dan reeds in het crematorium
aanwezig is alleen toegestaan in overleg met de gastheer.
In het crematorium geldt een algeheel rookverbod.

Een overledene die een implantaat 1-125 (jodium therapie)
heeft, mag niet gecremeerd worden. Dit dient eerst
verwijderd te worden.

Indien binnen 1 jaar na datum van crematie geen
bestemming bekend gemaakt is aan het crematorium heeft
die het recht de as te verstrooien zonder hiervan de familie in
kennis te stellen.

Kisten:
Maximale afmetingen: 85 cm breed, 220 cm lang en 65 cm
hoog. Bij een lichaamsgewicht van meer dan 150 kg dient dit
vooraf gemeld te worden.

Het crematorium stelt zich niet aansprakelijk voor de
gevolgen die uit een onjuiste beantwoording van de gestelde
vragen voortvloeien.

Kartonnen kisten worden niet geaccepteerd.
Filter wordt verontreinigd / kan zelfs gaan branden.
Metalen binnenkisten dienen verwijderd te zijn.
Zonder kist:
Een overledene mag zonder kist gecremeerd worden op
voorwaarde dat de overledene zich in een Biologisch
afbreekbare Lijkhoes (LOB gekeurd) bevindt, omhuld is door
doeken en opgebaard is op een plank die minimaal aan alle
kanten circa 10 cm buiten het lichaam overlaat.

Huisdieren zijn niet toegestaan.
Bij situaties waarin deze huisregels niet voorzien, zal de
directie van het crematorium een bindende uitspraak doen
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Algemene voorwaarden zijn te verkrijgen via de website www.guv.nl (kiezen voor GUV Berkenhove) of ten kantore van GUV Berkenhove.

