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Berltsum, 2018 
 

 
Betreft: Voorzorg voorkomt Zorg 
 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Onze vereniging houdt zich bezig met uitvaarten. Wat wij zien is dat de uitvaartkosten stijgen. Wat 
wij ook zien is dat er veel onwetendheid is rondom die kosten. We vinden het tijd voor helderheid en 
hebben daarom een samenwerkingsverband gesloten met Uitvaartverzekering Twenthe N.V., 
kortweg Twenthe. Deze maatschappij werkt al jarenlang samen met veel uitvaartverenigingen.  
 
De aanpak 
We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van ons bestaan, de rechten en plichten van het 
lidmaatschap en de kosten die wij in rekening brengen. Wij hebben medewerkers van Twenthe 
gevraagd je hierover te informeren. Zij maken op eigen initiatief een bezoekafspraak met je (ze 
kunnen zich altijd legitimeren). Onze vereniging bemiddelt en/of adviseert daarin niet.   
 
Voor leden en niet-leden 
Voor leden is het bezoek van Twenthe een mooi moment om de gegevens van het lidmaatschap te 
checken en aan te vullen. Met het oog op de privacy gaan de medewerkers met minimale gegevens 
op pad. Dat betekent wel dat zij mogelijk vragen naar de bekende weg.  
 
Voor niet-leden is het bezoek een goede gelegenheid om lid of donateur van onze vereniging te 
worden. Natuurlijk bevelen wij dat van harte aan.  
 
Vragen? 
Heb je vragen naar aanleiding van deze brief, neem gerust contact met ons op via 
dle.berlikum@gmail.com. Wil je niet wachten tot de Twenthe langskomt, neem dan rechtstreeks 
contact met hen op via www.twenthe.nl of 053-4312732. Ken je onze vereniging nog niet? Ontdek op 
onze website (www.dleberlikum.nl ) dat wij een springlevende vereniging zijn. Doodgewoon goed. 
 
Groeten, 
 
 
Bestuur De Laatste Eer Berlikum  
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Overzicht uitvaartkosten anno 2018 
 
Met welke kosten moet je rekening houden bij een uitvaart? We noemen er een aantal: 
 

 uitvaartverzorger (bode) 

 laatste verzorging 

 kist 

 vervoer van de overledene 

 rouwbrieven 

 advertentie(s) 

 aula of opbaring thuis 

 huur zaal en/of kerk 

 spreker  

 koffietafel 

 bloemen 

 begraafplaats of crematorium 

 graf of asbestemming 

 crematiekosten 
 
De kosten van een begrafenis of crematie die wij voor leden verzorgen bedragen gemiddeld tussen 
de E 4000 en E 6000. Dit is exclusief de kosten van een grafmonument. 
 
De ledenkorting bedraagt momenteel E 1700. Deze korting wordt door de penningmeester 
verrekend op de uitvaartnota. 
 
 
 
 

Vragen over het lidmaatschap en bijkomende uitvaartkosten? 
Neem dan contact op met: 
 

               Tel. 053-4312732 
                 www.twenthe.nl 
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