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Afscheid nemen is de enige zekerheid die het leven ons biedt. Als het eenmaal zover is, wilt u
dat het een waardig afscheid wordt ondanks de pijn en het verdriet. U wenst een persoonlijk en
passend afscheid, dat recht doet aan de overleden dierbare. Maatwerk dus! Een afscheid dat u
bijblijft en houvast biedt voor de tijd daarna.
Daarom is het belangrijk dat u kiest voor een uitvaartorganisatie die u begrijpt en kundig adviseert.
Met 90 jaar ervaring in het verzorgen van persoonlijke uitvaarten weten wij als geen ander
hoe wij samen met u een gepast afscheid verzorgen. Uw herinneringen en verhalen vormen
de inspiratiebron voor dit onvergetelijke afscheid, waarin iedereen uw dierbare zal herkennen.
Wij verzorgen elk afscheid tot in detail. Juist de details maken een afscheid persoonlijk en treffend.
Wij doen dit met de grootst mogelijke zorg in een klein en hecht lokaal team. Daarnaast kunt u
terugvallen op de voordelen en mogelijkheden van onze gehele onderneming. Wij hopen
dat wij u met een persoonlijk afscheid troost kunnen bieden en een bijdrage kunnen leveren
aan de verwerking van uw verdriet.
Michael Thijssens
Directeur

Een persoonlijk afscheid, dat recht doet aan uw overleden dierbare.
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Een persoonlijk en goed verzorgd
afscheid, op de manier zoals u
dat wenst, kan bijdragen aan de
verwerking van uw verdriet. Wij
helpen u graag, zodat u met een
goed gevoel kunt terugkijken op
een mooi en gepast afscheid.

Een vertrouwd houvast bij het afscheid.
3 Lokaal betrokken met 90 jaar gedegen ervaring
3 Een klein, toegewijd team met
een persoonlijk aanspreekpunt
3 Excellente dienstverlening, gewaardeerd met een 9,2
3 Voor iedere wens een passende invulling
3 Alles vanuit eigen beheer, onafhankelijk van derden

Gert-Jan Hendrikx RU
uitvaartverzorger
Geldrop-Mierlo
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Anja Hertroijs RU
uitvaartverzorgster
Valkenswaard

Tanja Ilbrink
uitvaartverzorgster
Nuenen c.a.

Sander Harks RU
uitvaartverzorger
Waalre

Monique van Heesch-Toirkens RU
uitvaartverzorgster
Geldrop-Mierlo

Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorger
Eindhoven

Belinda Vermeltvoort RU
uitvaartverzorgster
Eindhoven

Martin Horst RU
uitvaartverzorger
Cranendonck

Barbara Kolen
uitvaartverzorgster
Waalre
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Inspiratie voor een persoonlijk afscheid
De meeste mensen willen graag een uitvaart met mooie
persoonlijke details, waarin hun dierbare herkend wordt.
Tegenwoordig is er gelukkig veel mogelijk om aan die wens te
voldoen. Steeds meer mensen kiezen voor een mooie lijfspreuk
of foto op het rouwdrukwerk. Onze vormgevingsstudio helpt
u daar graag bij. Ook de keuze van het model en de kleur
van de kist of lijkwade is voor veel mensen heel persoonlijk.
Bij ons kunt u daarom kiezen uit een zeer groot aanbod,
waardoor u een goede keuze kunt maken. Wilt u de kist nog
laten beschilderen door uw kinderen of zelf een persoonlijke
boodschap schrijven op de kist? Of wilt u graag iets meegeven,
zoals een knuffel of foto? Wij bieden u volop mogelijkheden
om de kist nog persoonlijker te maken. Ook tijdens de uitvaart
kunt u persoonlijke elementen toevoegen zoals een levensloop
met foto’s, filmpjes, muziek en persoonlijke voorwerpen.
Wij denken graag met u mee om de afscheidsplechtigheid
zo herkenbaar en persoonlijk mogelijk te maken.
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Vastleggen van uw uitvaartwensen
Onze dienstverlening
Weet u eigenlijk al wat u wilt? Begraven of
cremeren? En wat voor ceremonie wenst u
daarbij? Heeft u net als veel mensen wel een
idee maar weten uw nabestaanden dat nog niet?
Te vaak maken wij nog mee dat de wensen van
de overledene niet bekend zijn. Dat is jammer
want een afscheid volgens de wens van de
overledene geeft rust en zekerheid in een tijd
van veel emoties. Daarom is het belangrijk
om nu alvast na te denken wat u wilt. U kunt
uw wensen vastleggen in het document
‘Mijn Uitvaartwensen’. Dit document kunt u
op onze website downloaden of kosteloos
aanvragen via ons kantoor. Natuurlijk geven wij
u graag vrijblijvend advies. U zult merken dat
het een goed gevoel geeft wanneer dit geregeld
is. Het is ook fijn wanneer uw nabestaanden
straks bij het afscheid met zekerheid kunnen
vasthouden aan dat wat u lief was.
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Na een overlijden komt er veel op u
af. Veel zaken moeten direct geregeld
worden. Onze uitvaartverzorger
begeleidt u als u dat wenst stap voor
stap tot na de uitvaart. Wij houden het
overzicht, denken met u mee en dragen
ideeën aan voor een gepast afscheid.
U geeft aan wat u zelf wilt doen, wij
verzorgen de rest. U behoudt altijd
zelf de regie. Onze uitvaartverzorger
is uw persoonlijk aanspreekpunt, voor
en tijdens de uitvaart. Een paar weken
na de afscheidsplechtigheid nemen wij
contact met u op om te helpen met de
praktische zaken waar u nog tegenaan
loopt. Juist door deze persoonlijke
benadering waarderen de nabestaanden
onze dienstverlening met gemiddeld
een 9,2 en daar zijn wij trots op.
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Waarom Van der Stappen uitvaartverzorging?
Van der Stappen uitvaartverzorging heeft een aantal
lokale vestigingen die hun krachten bundelen.
Hierdoor hebben wij veel meer in huis dan een kleine
organisatie. Daarbij heeft u de zekerheid dat onze lokale
uitvaartverzorger in een klein hecht team de uitvaart tot
in detail verzorgt. Uw uitvaartverzorger blijft bovendien
uw persoonlijke contactpersoon tot na de uitvaart. Wij
sturen een eigen vormgevingsstudio en drukkerij aan en
beschikken over een eigen wagenpark van rouwauto’s
met eventueel bijpassende volgauto’s. Op de dag van
de uitvaart zijn onze medewerkers uniform gekleed, wat
een stijlvol beeld geeft. Een goede samenwerking tussen
alle medewerkers is een vereiste om een uitvaart tot
in detail goed te laten verlopen. Omdat wij alles in
eigen beheer verzorgen, kunnen wij u dit garanderen,
in tegenstelling tot veel andere uitvaartorganisaties.
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Persoonlijke dienstverlening tegen een eerlijke prijs
Kosten
De kosten van een uitvaart hangen af van uw
wensen. Wilt u een uitvaart met veel mensen op
een bijzondere locatie of kiest u voor een intiem
afscheid met genodigden? Wij adviseren u over
de mogelijkheden en verzorgen uiterlijk één dag
na onze bespreking een transparante begroting.
In onze vormgevingsstudio is elk ontwerp voor
rouwdrukwerk mogelijk. Daarnaast kunt u kiezen
uit onze diverse modellen rouw- en volgauto’s.
Door gebruik te maken van deze diensten bespaart
u extra kosten van derden en heeft u onze garantie
dat alles tot in detail geregeld wordt. Natuurlijk
verzorgen wij ook graag andere zaken voor u zoals
de plaatsing van een rouwadvertentie, het bestellen
van bloemen, een fotoreportage van de uitvaart etc.

Uiteraard betaalt u dan alleen de factuur van
de leveranciers, zonder dat wij daar extra kosten
voor berekenen. U bent bij ons dus altijd
verzekerd van een gegarandeerd eerlijke prijs
en een duidelijke begroting.
Verzekering
Wij verzorgen uitvaarten voor iedereen,
ongeacht of u wel of geen verzekering heeft.
Met diverse uitvaartverzekeraars werken wij samen,
waardoor wij u als verzekerde een scherpere
kostenbegroting kunnen voorleggen dan andere
uitvaartondernemers. Voor nadere informatie
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Wij vertellen u graag over de mogelijkheden.
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Hoe bereikt u ons?
Hieronder vindt u een overzicht van onze vestigingen. Wilt u a.u.b. contact opnemen met de vestiging in uw woonplaats
of met de dichtstbijzijnde vestiging? Op die manier kunnen wij u het beste van dienst zijn.
Geldrop-Mierlo
Spaarpot Oost 2
5667 KT Geldrop
040 286 1383

Eindhoven, Woensel
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
040 211 2064

Nuenen c.a.
Bernhardstraat 4
5671 HX Nuenen
040 284 1550

Veldhoven
De Run 4600
5504 DB Veldhoven
040 211 2064

Cranendonck
Klein Schoterstraat 2A
6023 RG Budel-Schoot
0495 430 260

Eindhoven, Stratum
Felix Timmermanslaan 2
5644 RN Eindhoven
040 211 2064

Valkenswaard
Bergstraat 17
5551 AW Dommelen
040 201 7513

Waalre
Vossenlaan 18
5581 EC Waalre
040 221 2550

U kunt ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer 040 286 1383.
Om meer te weten te komen over onze persoonlijke dienstverlening, kennis te maken met onze medewerkers en
een indruk te krijgen van onze uitvaartcentra kunt u een bezoek brengen aan www.vdstappen.nl.

