
 
 

 

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. coronavirus Uitvaartstichting Hilversum (USH) 

 

 

● Het personeel van USH draagt handschoenen bij de uitvaart. Op de locaties staat handgel en is er 

mogelijkheid tot het wassen van de handen; 

● De stoelen in alle ruimten (aula’s en ontvangstruimte) zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar geplaatst; 

● Maatregelen als geen handen schudden, geen omhelzingen of ander fysiek contact blijven van kracht. 

 

● Uitvaart in aula. Tot 1 juli is het toegestaan dat er maximaal 30 personen aanwezig zijn (inclusief 

medewerkers van de USH). De stoelen staan op alle locaties 1,5 meter uit elkaar. 

● Uitvaart in koffiekamer De Einder worden maximaal 20 personen toegestaan.  

● Vanaf 1 juli is het toegestaan dat er maximaal 100 mensen in de aula  (inclusief medewerkers van de 

USH) aanwezig zijn bij een uitvaart. Mits de locatie het toelaat i.v.m. het in acht nemen van de 1,5 meter 

afstand. De stoelen staan op alle locaties 1,5 meter uit elkaar. 

● Uitvaart in koffiekamer De Einder is ook mogelijk met max. 20 personen, i.v.m. de 1,5 meter afstand. 

● In de aula Zuiderhof biedt USH gratis livestream aan voor een onbeperkt aantal personen, zodat 

nabestaanden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, toch de uitvaart kunnen volgen. 

● Tevens is het mogelijk een beeld-en geluidsopname af te nemen, € 60,00. 

● Wilt u bij de invoer van een overledene in de crematieoven zijn dan geldt hier een maximum van 2 

personen en 1,5 meter afstand van elkaar en van onze medewerkers. En indien het een overledene 

n.a.v. corona betreft is het niet mogelijk om de overledene naar het crematorium te begeleiden. 

 

● Condoleance 

Vanaf 1 juni is condoleren en catering bij uitvaarten weer toegestaan. Condoleance kan plaatsvinden 

in de aula of in De Einder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fajé Catering. Bij 

condoleance geldt ook de 1,5 meter afstand van elkaar en onze medewerkers. 

 

● Asuitgifte, urnbijzetting en asverstrooiingen 

 Bij het ophalen van een asbus kunnen wij maximaal 2 personen ontvangen.  

 Onze medewerker draagt handschoenen bij de uitgifte. 

● Bij een urnbijzetting of asverstrooiing mogen maximaal 3 personen tegelijkertijd (op gepaste afstand 

van 1,5 meter van elkaar) aanwezig zijn. Onze medewerker is daarbij aanwezig en draagt 

handschoenen. Per 1 juli is de aanwezigheid van maximaal 3 personen niet meer van kracht. De regel 

1,5 meter afstand van elkaar blijft van toepassing. 

Om u zoveel mogelijk tegemoet te komen bieden wij diensten aan vanaf 08.00 uur ‘s morgens tot ver 

in de avonduren, ook op zaterdagen en zondagen. Begrafenissen zijn mogelijk tot zonsondergang (er 

wordt geen toeslag in rekening gebracht).  

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via 035-6210960 of mailen naar:  

info@uitvaartstichtinghilversum.nl 
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