Drive-thru uitvaarten
Vanuit Uitvaartstichting Hilversum proberen wij op diverse manieren, u en de families voor wie u een
uitvaart mag verzorgen, de mogelijkheid te bieden, op een waardige manier afscheid te nemen van hun
dierbare.
Drive-thru uitvaart Zuiderhof
Graag willen wij u allen attenderen op de mogelijkheid, om ook bij mooi weer en eventueel met een
paraplu bij slecht weer, een familie de gelegenheid te bieden, om op Zuiderhof, een grotere groep
mensen de gelegenheid te bieden, vanuit hun auto afscheid te nemen van een dierbare. Na afloop van
deze manier van afscheid nemen, kan de familie met een beperkt gezelschap (maximaal 30 personen) in
de aula op Zuiderhof een aulaplechtigheid verzorgen.
Hoe ziet dit er uit
De overledene wordt in gesloten kist op het voorterrein, naast de zuilengalerij geplaatst, en hierbij staat
de familie. Als u naar de zuilengalerij kijkt – vanaf het grasveld, wordt de overledene zoveel mogelijk aan
de linkerzijde geplaatst. Vanaf 22 april is dit mogelijk, de vijver zal gevuld zijn en in werking zijn. De
bloemen op het voorterrein van overige uitvaarten leggen wij aan de andere kant van het voorterrein
neer. De auto’s rijden vanaf het parkeerterrein richting De Einder en zo verder en stoppen even bij de
kist op het voorterrein (niet uitstappen) , brengen een laatste groet en rijden dan weer door. De 30
personen die aanwezig zijn en uitgenodigd zijn voor de aula plechtigheid, parkeren de auto en komen
terug naar de aula. De overige aanwezigen rijden weer huiswaarts.
Ons personeel zal samen met de uitvaartleider de overledene terug rijden naar de aula en voor in de
aula plaatsen. Daarna worden de genodigden voor de plechtigheid uitgenodigd naar de aula te gaan. Dit
betekent dat zij even moeten wachten onder de zuilengalerij, voor de ingang van de aula. Wat betekent
dit voor de kosten :
Wij rekenen voor dit concept 1 uur extra kosten - € 230 euro.
Dus u heeft bijvoorbeeld een crematie met 1 uur gebruik aula of De Einder - € 1.115,00 en drive in
concept - € 230 = € 1.345,00
Dus u heeft bijvoorbeeld een begrafenis met 1 uur gebruik aula of De Einder - €1.105,00 + € 115,00 +
€ 230,00 = € 1.450,00

Catering to go
Op onze website ziet u de mogelijkheid voor catering to go. Het is mogelijk bij Fajé een catering to go
tasje met inhoud te bestellen. Het is de bedoeling, dat de familie na afloop van de plechtigheid een tasje
met eten en drinken ontvangt. Dit kunnen zij, los van elkaar (in verband met het verbod op
samenscholing) of in de auto, of al wandelend over de begraafplaats genieten. Het is niet de bedoeling,
dat mensen dit dan gaan nuttigen in de Einder, dit is niet toegestaan! Wij mogen vanuit het RIVM en
BGNU geen catering, en dus ook niet tasjes met inhoud, gebruiken in onze aula of koffiekamers. Catering
to go is echt bedoeld om mensen iets aan te bieden, na afloop van een dienst of plechtigheid en dit te
nuttigen in de auto, of op weg naar huis. Meer informatie vindt u op onze nieuwe website
www.uitvaartstichtinghilversum.nl en bij onze cateraar Fajé (zie ook onze website).
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