EVEN VOORSTELLEN

Lieke en Frits Spierings

Omdat iedereen
anders is...
Het overlijden van iemand die dierbaar is, is heftig. Een zware tijd. Er moet van
alles geregeld worden om het afscheid zo te maken dat het past. Vaak is er een
verzekeringspolis als erfenis uit de jeugd, die lijkt te bepalen
waar een sterfgeval gemeld moet worden.

Je kunt je eigen
uitvaartverzorger
kiezen!

Als er een uitvaartverzekering wordt afgesloten, worden kinderen
vaak ‘gratis’ meeverzekerd. Na hun 23e moeten zij dan zelf
gaan betalen. Zo’n erfenis is lastig maar het ontneemt u niet de
vrijheid om toch zelf uw uitvaartverzorger te kiezen. Zelfs in het
geval van een naturaverzekering is de verzekeraar verplicht de opgebouwde
rechten te verzilveren. De hoogte van de uitkering en de soepelheid waarmee
het wordt afgehandeld kan erg verschillen per verzekeraar. In het kiezen van
een uitvaartonderneming is iedereen altijd vrij.
“Het verdriet van de mensen kunnen we natuurlijk niet wegnemen, maar
wel een deel van de zorgen” zegt Lieke. En omdat Frits en Lieke een kleine
onderneming hebben, hebt u steeds met dezelfde personen te maken. De lijnen
blijven kort. Het is belangrijk dat er een vertrouwd gezicht gezien wordt en niet
voor ieder element van de uitvaart een ander persoon.
Met zijn tweeën hebben zij oog voor de overledene, de familie en de wensen die
er zijn. Frits en Lieke weten wat er allemaal mogelijk is, maar zij weten natuurlijk
niet wat de familie wil.
In het rouwcentrum aan de Postelstraat in Helmond bestaat de mogelijkheid om
24/7 bij de overledene te zijn. U krijgt allemaal uw eigen sleutel zodat u kunt
bepalen op welk moment u, op uw eigen manier, afscheid kunt nemen. Emoties
laten zich niet plannen. Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met
Frits of Lieke.
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