CORONA RICHTLIJNEN Hilversum, 19 november 2020
Beste bezoeker, beste ondernemer, familie,
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 creatieve oplossingen om voor u het
afscheid zo waardig mogelijk te maken.
Wij hanteren de hygiëne maatregelen op onze locaties volgens het RIVM. Desinfecterende handgel is bij
iedere ingang aanwezig. Onze catering- en aulamedewerkers dragen vanzelfsprekend een mondkapje
en handschoenen. Bezoekers zijn ook verplicht een mondkapje te dragen.
De toiletten, tafels, stoelen en deuren worden voor en na iedere uitvaart grondig gereinigd met de
daarvoor bestemde hygiëne middelen. De medewerkers van de catering mogen alleen niet zelf
uitserveren. We hopen op uw begrip.

De aula van de Zuiderhof biedt ruimte voor 80 personen.
De Einder biedt ruimte voor 25 personen.
De aula van de Noorderbegraafplaats biedt ruimte voor 25 personen.
Tevens is het mogelijk in de aula van Zuiderhof een grote condoleance te organiseren met catering. De
ruimte wordt, indien nodig, omgebouwd naar een setting met tafels en stoelen rondom zodat iedereen
kan zitten.
Het is mogelijk in de aula van Zuiderhof een grote condoleance te organiseren met catering. De ruimte
wordt, indien nodig omgebouwd naar een setting met tafels en stoelen rondom zodat iedereen kan
zitten. Pas als u zit, mag uw mondkapje eventueel worden afgedaan.
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 25 personen ontvangen. 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 of walk thru uitvaart
behoort tot onze mogelijkheden. Vanzelfsprekend kunt u gebruik maken van onze livestream zodat u
thuis de uitvaart (alleen in de aula van Zuiderhof) evengoed kunt volgen. Vraag hier naar bij uw
uitvaartondernemer of neem contact op met ons kantoor via 035-6210960 of mail:
info@uitvaartstichtinghilversum.nl
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