
 

 
 
VERSOEPELING CORONA MAATREGELINGEN  

Beste bezoeker, beste ondernemer, familie,  

U heeft het vast meegekregen. Premier Rutte kondigde de versoepelingen aan m.b.t. de pandemie. 
Dat betekent dat er 1 juli 2020 het maximumaantal bezoekers bij een uitvaart wordt verruimd.  
 
Het team van Uitvaartstichting Hilversum denkt graag met u mee, bij het zoeken naar mogelijkheden, 
waar wij met respect voor de RIVM maatregelen, graag denken in mogelijkheden en creatieve 
oplossingen, om voor u het afscheid zo waardig mogelijk te maken.  
 
In onze aula op de Zuiderhof kunnen wij -rekening houdend met de anderhalve meter afstand-  
80 personen ontvangen. Voor dit aantal hebben wij zitplaatsen. Onze medewerkers zullen u de 
plaatsen aanwijzen. Wij kunnen voor meer belangstellenden een livestream regelen in onze 
ontvangstkamer De Einder.  
Ook is het mogelijk in de aula een grote condoleance te organiseren, dit gebeurt met regelmaat, en 
het is ook mogelijk hier dan catering te verzorgen. Geeft u uw wensen bij de reservering van een 
uitvaart aan, dan zoeken we met u naar mogelijkheden.  
 
In onze ontvangstruimte De Einder kunnen wij maximaal 30 personen ontvangen. Mocht het mooi 
weer zijn dan kunt u ook gebruik maken van ons terras en is het maximum aantal personen 50.  
 
U kunt ons altijd bellen voor vragen over een buitenopstelling (op gepaste afstand) voor meer 
belangstellenden. Wij bieden de mogelijkheid en de ruimte op bijvoorbeeld het plein voor de aula van 
de Zuiderhof, maar wij kunnen daar geen beeld en geluid faciliteren. U bent vrij om dit te regelen, mits 
in goed overleg met onze medewerkers i.v.m. aansluitingen, stoelen etc. Ook een erehaag, of een drive 
thru uitvaart behoort tot onze mogelijkheden.  
 
De aula van de Noorderbegraafplaats biedt ruimte voor 30 personen.  
Voldoende afstand bewaren blijft dus nog steeds belangrijk. Voldoende afstand is anderhalve meter 
afstand, maar dat geldt niet voor: 

• Personen die één huishouden vormen. 
• Kinderen tot 12 jaar. 
• Jongeren tot 18 jaar onderling. 

 
Wel hanteren wij nog steeds de hygiëne maatregelen volgens het RIVM. Desinfecterende handgel is 
aanwezig. En indien nodig dragen wij een mondkapje. Vanzelfsprekend kunt u dan gebruik maken van 
onze livestream zodat u thuis de uitvaart (aula) evengoed kunt volgen. Vraag hier naar bij uw 
uitvaartondernemer of neem contact op met ons kantoor via 035-6210960.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team Uitvaartstichting Hilversum 
Anita van Loon, Directeur Uitvaartstichting Hilversum 
Hilversum, 30 juni 2020 
 


