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Uitvaartkrant

Voor u ligt de uitvaartkrant van de uitvaart-
vereniging ‘De Laatste Eer’ uit Wapenveld. In 
deze krant staat informatie over een onder-
werp waar u liever niet elke dag mee bezig 
bent. Toch zal iedereen, vroeg of laat, er mee 
te maken krijgen. 

Wij willen u informeren over het regelen van 
een uitvaart. Wij vinden het belangrijk dat 
de uitvaart vanuit uw eigen dorp Wapenveld 
kan gebeuren.

lage kosten voor iedereen
Wij als lokale vereniging hebben alle faci-
liteiten om thuis of in onze aula en familie-
kamer op een waardige manier afscheid te 

nemen van de overledene. De uitvaartleiders 
van de vereniging willen u graag bijstaan en 
ondersteunen met een uitvaart. Wij verzor-
gen uitvaarten voor alle inwoners van ons 
dorp Wapenveld. 

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ staat 
al meer dan 90 jaar ten dienste van de ge-
meenschap. We zijn een vereniging zonder 
winstoogmerk en trachten de kosten zo laag 
mogelijk te houden. De leden van onze ver-
eniging krijgen korting op de uitvaart. 
Iedereen kan een beroep doen op onze ver-
eniging voor de verzorging van een uitvaart. 
Echter uitsluitend de bij de vereniging aan-
gesloten leden hebben een extra 

fi nancieel voordeel. Maar omdat ‘De Laatste 
Eer’ een vereniging zonder winstoogmerk is, 
zijn de kosten van een uitvaart, ook zonder 
ledenkorting, veelal lager dan elders.
Wij hebben geen uitvaartverzekering. We 
zien vaak dat nabestaanden schrikken van 
de hoge kosten die met een uitvaart zijn ge-
moeid. Het is dan ook goed dat u op tijd hier-
over nadenkt zodat niet de nabestaanden 
met hoge kosten achter blijven. In deze krant 
hebben wij een aantal van deze zaken voor 
u op een rij gezet. Als u verder vragen hebt 
kunt u altijd contact met onze vereniging 
opnemen.

Arie Doornink
Voorzitter uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
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Inwoners van Wapenveld,

Soms is er zoveel wat wij voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen

Begraafplaats Wapenveld
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L
Wie lid is van de ‘De Laatste Eer’ betaalt een aanzien-
lijk lager bedrag voor de uitvaart dan een niet-lid. 
Een lid ontvangt een korting van € 575,-- op de kosten 
van de uitvaart of crematie en heeft recht op diverse 
leden-voordelen. 
De contributie bedraagt voor een gezin zonder of met 
kinderen tot 18 jaar € 20,-- per jaar. Voor alleenstaan-
den, personen vanaf 18 jaar en ouder is de contributie 
€ 10,-- per jaar. Dus kinderen (tot 18 jaar) van ouders 
of verzorgers die lid zijn, zijn gratis lid.

ledenvergadering
Lidmaatschap betekent ook dat u mede het beleid 
van de ‘De Laatste Eer’ kunt bepalen, bijvoorbeeld op 
de jaarlijkse ledenvergadering.
De vereniging plaatst voorafgaand aan de leden-
vergadering een uitnodiging in een regionaal 
nieuws- en advertentieblad. Leden van wie we een 

e-mailadres hebben, ontvangen ook per e-mail een 
uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering.
De ledenvergadering van 2017 vindt plaats op  
woensdag 31 mei. (zie bladzijde 4)

ook voor niet-leden
Bent u geen lid van onze vereniging dan betekent dat 
niet dat u geen gebruik kunt maken van onze facili-
teiten en diensten.
Iedereen kan een beroep doen op onze vereniging 
voor de verzorging van een uitvaart. Echter uitslui-
tend de bij de vereniging aangesloten leden hebben 
een extra fi nancieel voordeel. Maar omdat ‘De Laat-
ste Eer’ een vereniging zonder winstoogmerk is, zijn 
de kosten van een uitvaart, ook zonder ledenkorting, 
veelal lager dan elders.
Ook kunt u op latere leeftijd (mits niet ouder dan 
65 jaar) lid worden van onze vereniging. U bent dan 

wel een inkoopsom verschuldigd of u krijgt een per-
centage van de vergoedingsbijdragen bij overlijden. 
Dat percentage is afhankelijk is van de leeftijd bij lid 
worden.

uitvaartverzekering
De totale kosten van een uitvaart bedragen, afhanke-
lijk van de invulling, al gauw zo’n € 4.000,-- 
à € 5.000,--. Hierbij zijn de kosten van een grafsteen 
en onderhoud van het graf niet inbegrepen.
‘De Laatste Eer’ is in 2011 een samenwerkingsover-
eenkomst met Uitvaartverzekering Twenthe NV aan-
gegaan. Dit om ook die leden van dienst te kunnen 
zijn die een goede aanvullende uitvaartverzekering 
willen afsluiten om zo niet voor onvoorziene fi nan-
ciële problemen komen te staan als er een uitvaart 
nodig is.
Op bladzijde 8 kunt u hier meer over lezen.

Lidmaatschap 

Uitvaartverzorgers:
J.P. Hakkenberg
H. Beukema
R. van der Vegt

Verzorging van
uitvaarten en crematies
bent u al lid? ook al bent u elders verzekerd, verdient 
het aanbeveling om lid van onze vereniging te zijn. u 
krijgt een aanzienlijke korting bij de te verlenen diensten 
tegen een minimale premie.  

Inlichtingen:
Mevr. G.J. Dijkslag, secretaris 
Merelweg 24, Tel. (038) 444 70 70
Dhr. B.J. Tessemaker, ledenadministratie
Annenkamp 60, Tel. (038) 447 03 02

E-mail:  info@dlewapenveld.nl
Website:  www.dlewapenveld.nl

Het bestuur, v.l.n.r.: dhr. B.J. Tessemaker, dhr. D. Docter, dhr. A. Doornink, mevr. G.J. Dijkslag, dhr. W.J. Stoffer en mevr. J.E. Leurink

Meldnummer bij overlijden: Tel.: (038) 460 94 38
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Uitvaart leiders aan het woord

Het bestuur, v.l.n.r.: dhr. B.J. Tessemaker, dhr. D. Docter, dhr. A. Doornink, mevr. G.J. Dijkslag, dhr. W.J. Stoffer en mevr. J.E. Leurink

“Het is mooi dat een dorp als Wapenveld een 
uitvaartvereniging heeft: betrokken, met 
elkaar en voor elkaar.” Johann Peter - beter 
bekend als JP - Hakkenberg weet waarover 
hij praat. Hij werkt inmiddels al meer dan 
tien jaar als uitvaartverzorger voor de Wa-
penveldse uitvaartvereniging. “Ik zie mijn 
werk als een vak én als een roeping. Je moet 
er wel tegen kunnen om altijd beschikbaar te 
zijn, 24 uur per etmaal en zeven dagen in de 
week. Een standaard werkweek kennen we 
niet. Maar als je tegen die fl exibiliteit kunt 
dan is dit het mooiste vak wat er is." 

voldoening
“Het geeft voldoening als de uitvaart goed 
verlopen is, naar de wensen die de overle-
dene had en naar wens van de nabestaanden. 
We doen ons werk met veel plezier.” 
JP spreekt in meervoud. Hij praat ook na-
mens zijn echtgenote Elzabeth die, wat meer 
op de achtergrond, zich mede inzet om ie-

dere uitvaart goed en naar tevredenheid te 
laten verlopen. “Met ons team van collega’s 
en de mensen van de vereniging vormen we 
een hechte, betrokken groep. We zetten ons 
samen in voor een persoonlijke benadering 
en een waardig afscheid.” 
JP legt desgevraagd uit dat niet iedereen zo 
maar uitvaartverzorger zou kunnen worden. 
“Je moet echt een dienstverlenende instel-
ling hebben. Invoelingsvermogen is ook heel 
belangrijk. Je komt eigenlijk altijd over de 
vloer bij mensen in een emotionele situatie. 
Dat vraagt de nodige feeling.” 

speciale wensen
De Wapenveldse uitvaartverzorger merkt dat 
de mensen tegenwoordig vaker met speciale 
wensen komen met betrekking tot de uit-
vaart. “Vroeger regelde de uitvaartverzorger 
de uitvaart en alles wat daar mee samen-
hangt veelal op de manier die gebruikelijk 
was. Vandaag de dag is er veel meer inbreng 
van de nabestaanden om er zo een persoon-
lijk afscheid van te maken. 
Ook gebeurt het steeds vaker dat de overle-
dene bij leven zijn wensen met betrekking 
tot de uitvaart in een wilsbeschikking heeft 
vastgelegd. Dat is overigens iets wat ik ieder-
een kan aanraden. Dat schept duidelijkheid 
en voorkomt de nodige, vaak tijdrovende 
discussies bij de nabestaanden. Zo’n wilsbe-
schikking neemt een stuk zorg weg voor de 
nabestaanden, het geeft rust. Voor de uit-
vaartverzorger werkt dat ook prettiger. Hoe 
dan ook, al pratend en luisterend komen we 
met elkaar altijd tot een passende, waardige 
uitvaart.”

Uitvaartverzorger aan het woord: 
JP Hakkenberg

Johann Peter Hakkenberg

Dde uitvaartleiders, ook wel uitvaartverzorgers genoemd, 
zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen van de 
uitvaart en alles wat daarbij komt kijken.
de uitvaartverzorgers van ‘de laatste eer’, johann peter 
hakkenberg, rik van der vegt en henk beukema, vertellen 
over hun functie. 

Uitvaartverzorger 
aan het woord: 
Rik van der Vegt

Net als de meeste uitvaartverzorgers is ook Rik van der 
Vegt niet gelijk vanuit de schoolbanken aan deze func-
tie begonnen. “Ik ben bijna twintig jaar in verschillen-
de functies werkzaam geweest bij enkele bekende kle-
dingzaken. Een paar jaar geleden werd mijn interesse 
gewekt door een vacature van uitvaartverzorger bij een 
andere begrafenisvereniging. Dat is inderdaad heel 
wat anders dan werk in de detailhandel. Maar er zijn 
toch ook wel heel veel raakvlakken. Denk maar aan de 
omgang met heel verschillende mensen en wensen, de 
persoonlijke verzorging, een luisterend oor, adviseren, 
oog hebben voor stijl en details." 

veel overleg
“Vanwege het overlijden van mijn moeder was ik niet 
meer onbekend met de werkzaamheden van een uit-
vaartverzorger. Het maakte destijds indruk op me. 
Om te bekijken of het werk van uitvaartverzorger 
inderdaad wel bij me zou passen, heb ik eerst twee 
maanden meegelopen in het team van Hakkenberg 
uitvaartverzorging. Dat voelde goed, van beide kanten. 
In korte tijd heb ik er veel geleerd en ik leer nog steeds 
bij. We overleggen veel. Met elkaar vormen we een 
hecht en open team. Er is volop ruimte om vragen te 
stellen.”

afwisselend en boeiend
In ons werk heb je vanzelfsprekend 
te maken met heel verschillende 
families en situaties. Het is nooit 
hetzelfde. Soms is een overlijden 
geheel onverwacht, een andere 
keer is de overledene lang ziek 
geweest. De ene keer wordt van 
je verwacht dat je als uitvaartver-
zorger ideeën aandraagt en helpt 
om de juiste beslissingen te nemen, 
een andere familie weet zelf al goed 
hoe ze het hebben wil en dan heb je 
veel meer een sturende en begeleidende 
rol. Dat maakt een functie als uitvaart-
verzorger ook zo afwisselend en boei-
end. Ik ervaar het als heel bijzonder dat 
je zo dicht bij de nabestaanden staat. 
Hoe de omstandigheden ook zijn en 
wat de wensen ook zijn, ik probeer 
zorgvuldig iedere uitvaart goed te laten 
verlopen.”

“Het is mooi dat een dorp 
als Wapenveld een uit-
vaartvereniging heeft: 
betrokken, met elkaar en 
voor elkaar.”

In ons werk heb je vanzelfsprekend 
te maken met heel verschillende 
families en situaties. Het is nooit 
hetzelfde. Soms is een overlijden 
geheel onverwacht, een andere 

geweest. De ene keer wordt van 
je verwacht dat je als uitvaartver-
zorger ideeën aandraagt en helpt 
om de juiste beslissingen te nemen, 
een andere familie weet zelf al goed 
hoe ze het hebben wil en dan heb je 
veel meer een sturende en begeleidende 
rol. Dat maakt een functie als uitvaart-
verzorger ook zo afwisselend en boei-
end. Ik ervaar het als heel bijzonder dat 
je zo dicht bij de nabestaanden staat. 
Hoe de omstandigheden ook zijn en 
wat de wensen ook zijn, ik probeer 
zorgvuldig iedere uitvaart goed te laten 

“Met elkaar vormen we 
een hecht en open team. ”

lees verder op pagina 4

Rik van der Vegt
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Uitvaartverzorger aan het woord: 
Henk Beukema

Ruim zestien jaar is Henk Beukema 
uitvaartverzorger voor De Laatste Eer 
geweest. Inmiddels heeft hij de pen-
sioengerechtigde leeftijd bereikt en 
binnenkort stopt hij met zijn werk-
zaamheden voor de Wapenveldse 
uitvaartvereniging.
Beukema was behalve in Wapenveld 
ook als uitvaartverzorger werkzaam 
in Heino en Wijhe. Daar in Overijssel 
heeft hij in 2016 afscheid genomen. 

“Ja, er zijn in zijn algemeenheid dui-
delijke verschillen tussen de mensen 
op de Veluwe en in Salland.” Om er 
gelijk aan toe te voegen: “Maar ik kan 
met iedereen overweg. Ieder mens is 
uniek. Dat maakt mijn werk ook zo 
boeiend. Je zit bij heel verschillende 
families aan tafel.” 

iedere uitvaart anders
Beukema legt uit dat iedere uitvaart 
anders is. “Na een overlijden zijn er 
bepaalde dingen die gewoon stan-
daard moeten gebeuren. Dat is nu 
eenmaal zo. Maar veel kan er ook 
door de familie bepaald worden. In 
overleg is veel mogelijk. Zo kom je 
samen tot de invulling van een per-
soonlijke uitvaart. Soms proberen 
we nabestaanden bij te sturen, als 
wij denken dat ze in hun emoties wat 
minder verstandige keuzes maken.” 
Een uitvaartverzorger heeft in zijn 
werk te maken met verlies en ver-
driet. “Dat is zeker waar, maar het 
maakt wel een groot verschil of de 

overledene een hoge leeftijd heeft 
bereikt of een lange periode van 
ziekte heeft doorgemaakt waarbij je 
het sterven ziet aankomen, of dat het 
gaat om een jonger iemand of een 
plotseling overlijden. Ik ben ook niet 
van steen, maar je moet ook in hef-
tige situaties zelf wel de balans weten 
te bewaren. Als je moet handelen 
mag je niet meegaan in de emoties. 
Die professionaliteit wordt ook van je 
verwacht” aldus Beukema.

bijzonder vak
Hij benadrukt dat een uitvaartverzor-
ger geen doorsnee baan heeft, geen 
standaard werkweek met een vastge-
steld aantal uren. Ook inhoudelijk, 
wat de werkzaamheden betreft, is het 
geen doorsnee functie. “Een uitvaart-
verzorger heeft een bijzonder vak. Ik 
zeg wel eens: je moet het zijn vóórdat 
je het wordt. Met andere woorden, je 
moet het wel in je hebben.” 
Henk Beukema heeft in al die jaren 
in Wapenveld duidelijk laten zien dat 
hij ‘het’ wel in zich heeft. 

“Ieder mens is uniek.
Dat maakt mijn werk 
ook zo boeiend.”

vervolg van pagina 3

Henk Beukema

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ uit Wapenveld nodigt haar leden uit voor de 
ledenvergadering op woensdag 31 mei 2017 om 19.30 uur in de Petruskerk aan de 
Kwartelweg 9 in Wapenveld. 

agenda 
• Opening 
• Notulen van de ledenvergadering van 18 mei 2016 / 8 juni 2016
• Jaarverslag 2016 / enquête 
• Bestuursverkiezing 
• Toelichting fi nancieel verslag 2016
• Verslag kascommissie 
• Vaststellen contributie en verstrekkingen
• Vaststellen vergoedingen bestuursleden 
• Rondvraag 

Vanaf 20.45 uur is de vergadering openbaar; ook niet-leden zijn dan van harte 
welkom. 

Notaris Pieltjes uit Nunspeet zal spreken over wat mag en niet mag met betrek-
king tot erven en onterven van familieleden. Verder zal hij spreken over de ver-
schillende mogelijkheden bij het doen van schenkingen.

Uitnodiging 
Ledenvergadering op de begraafplaats te wapenveld kent men vier soorten graven:

eigen graf (voor volwassenen), kindergraf, algemeen graf en een urnengraf.

Mevr. Lieneke van Ittersum, 
assistent uitvaartverzorgerLaatste wilsbeschikking

In een wilsbeschikking kunt u uw 
wensen met betrekking tot uw uitvaart 
vastleggen. U heeft dan meer zekerheid 
dat uw uitvaart volgens uw eigen wensen 
zal verlopen. Bovendien kan het een 
verlichting zijn voor de nabestaanden. Zij 
hoeven niet te gissen naar wat u gewild 
zou hebben. Het kan lastige discussies 
voorkomen. Een wilsbeschikking kan 
globaal zijn maar ook heel gedetailleerd. 
Bij de secretaris van de vereniging 
kunt u kosteloos een wilsbeschikking 
aanvragen. Dit kan ook via de website. 

Deze kan dan ingevuld worden. 
Natuurlijk is het niet nodig om deze 
standaardwilsbeschikking volledig in te 
vullen. Sommige zaken kunnen in uw 
familiekring zo vanzelfsprekend zijn, dat 
ze niet genoemd hoeven te worden. Ook 
kunt u bewust bepaalde beslissingen aan 
de nabestaanden overlaten, zodat zij zo 
ook hun eigen inbreng in uw uitvaart 
kunnen hebben.

rechtsgeldig
Om de wilsbeschikking rechtsgeldig te 

laten zijn, moet deze eigenhandig zijn 
ingevuld (of geschreven), gedateerd en 
ondertekend. Het is natuurlijk handig 
om vertrouwde mensen te informeren 
waar de wilsbeschikking te vinden 
is. Het is ook mogelijk om de laatste 
wilsbeschikking te verwerken in een 
testament. Hierbij dient u er wel voor 
te zorgen dat uw nabestaanden het 
testament tijdig kunnen inzien om zo bij 
het bespreken van de uitvaart rekening te 
kunnen houden met uw laatste wil.
De notaris kan u hierover informeren.
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Begraafplaats 
Wapenveld

Heeft men speciale wensen of vragen, dan 
wordt aangeraden contact op te nemen 
met het gemeentehuis: (0578) 69 94 94.

De begraafplaats is dagelijks geopend van 
9.00 uur tot zonsondergang.

Begraafplaats
Het grote hek staat al wijd open,
de stoet komt langzaam naderbij
en onder het wat verder lopen
zien wij de graven in een rij
en naast elkaar de stenen staan
met teksten, cijfers en de namen
van hen die ons zijn voorgegaan,
al aan hun einde kwamen.

Schuifelend gaat het voet voor voet
over het pas geharkte pad,
een stille gang, een laatste groet
aan één die men heeft liefgehad.
Wat bloemen liggen licht gebogen,
heel mooi, maar na wat dagen
is al hun pracht ook weer vervlogen,
zal ook hun mooie glans vervagen.

Want gelijk het gras is alle leven,
een tijd van komen en weer gaan.
De plechtigheid die duurt maar even,
iedereen blijft bewogen staan.
Wat woorden, wat tranen, het is voorbij,
wij kunnen weer huiswaarts keren.
Hoelang nog laat het hek ons vrij?
De tijd zal het ons allen leren.

Kees Bredenoort, † 2014, Wapenveld

O
Eigen graf
In een eigen graf kunnen maximaal drie volwassen stof-
felijke overschotten of asbussen worden begraven. Ook 
is het mogelijk in dit graf een kind tot de leeftijd van 6 
jaar bij te begraven.

Kindergraf
In een kindergraf kan één kind tot de leeftijd van 12 jaar 
worden begraven. Dit aantal mag twee bedragen indien 
het kinderen uit hetzelfde gezin betreft.

Algemeen graf
Een algemeen graf wordt gebruikt als de familie geen 
graf kan of wil kopen. Op een algemeen graf mogen 
geen voorwerpen worden geplaatst. In een algemeen 
graf kunnen (maximaal drie) personen komen te liggen 
die geen band met elkaar hebben.

Urnengraf
In een urnengraf kunnen maximaal drie asbussen wor-
den begraven.

Columbarium of urnennis
Ook is het mogelijk de urn te plaatsen in de daarvoor 
bestemde urnennis. In één nis kunnen maximaal twee 
urnen geplaatst worden.

Grafmonumenten
Graven mogen worden voorzien van een gedenkteken. 
Hiervoor is een vergunning nodig. De keuze is vrij, maar 
het moet wel passen binnen de gemeentelijke regels die 

voor de begraafplaats gelden. Naast of in plaats van het 
gedenkteken mogen een grondplaat en stenen randen 
worden aangebracht. Dit alles mag uitsluitend door een 
erkend steenhouwer worden uitgevoerd. Grind of an-
dere steentjes zijn alleen toegestaan als eerst een vloer-
plaat en randen zijn gelegd. Losse voorwerpen op een 
graf mogen niet hoger zijn dan 0,30 meter. Beplanting 
mag niet hoger worden dan 0,60 meter.
Bij gebruik van het columbarium mag uitsluitend de 
standaard gedenkplaat gebruikt worden.

Aankoop graf
De aankoop van een graf is mogelijk voor personen die 
tot de bevolking van Wapenveld behoren of hebben be-
hoord. 

kosten in 2017
• Aankoop graf €  1.246,00
• Het begraven  €  1.354,00
• Onderhoud graf (per jaar) €  109,50
• Afkoop onderhoud €  4.797,00

Voor begraven op zaterdag, voor kindergraven en urnen-
graven gelden andere bedragen. Een volledig overzicht 
van de tarieven staat in de ‘Verordening begrafenisrech-
ten gemeente Heerde’.
De regels voor het gebruik van de gemeentelijke be-
graafplaatsen zijn vastgelegd in de ‘Verordening beheer 
en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen in de ge-
meente Heerde’.

Begraafplaats Wapenveld

Columbarium op begraafplaats Wapenveld

Uitnodiging 
Ledenvergadering op de begraafplaats te wapenveld kent men vier soorten graven:

eigen graf (voor volwassenen), kindergraf, algemeen graf en een urnengraf.

Mevr. Lieneke van Ittersum, 
assistent uitvaartverzorger
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Opbaren

opbaren is een veel gebruikte 
term die uit vroeger jaren 
stamt toen het gebruikelijk 
was om de overledene op de 
baar te leggen. Tegenwoordig 
wordt dezelfde term gebruikt 
voor het op bed leggen dan 
wel in de kist leggen van de 
overledene.

thuis
De nabestaanden kunnen voor een 
thuisopbaring kiezen zodat ze op elk 
moment van de dag bij de overledene 
kunnen zijn. Kiest men ervoor om de 
overledene niet direct op te baren, dan is 
het mogelijk om op bed met een bedkoeling 
te worden opgebaard. Voor veel mensen 
is dit een natuurlijke manier van opbaren. 

Anderen prefereren dat de overledene wordt 
verzorgd en in de kist wordt opgebaard.

in uitvaartcentrum
Wil men niet dat de overledene thuis wordt 
opgebaard, dan is er de mogelijkheid van ons 
uitvaartcentrum aan de Kerkstraat. Wanneer 
u op bezoek wilt, kunt u een afspraak maken.

in familiekamer
We beschikken in ons uitvaartcentrum over 
een familiekamer. Deze kamer biedt u alle 
privacy om rustig afscheid te nemen van uw 
dierbare. Het is een goede oplossing als u 
wel in eigen kring afscheid wilt nemen van 
uw dierbare, maar geen bezoek aan huis 
wilt of kunt ontvangen. Een afspraak vooraf 
is dan niet nodig omdat u de beschikking 
krijgt over een sleutel die toegang geeft tot de 
familiekamer. U kunt dus bij uw dierbare zijn 
wanneer u dat wilt; dag en nacht.

Opbaren

Familiekamer

Oopbaren is een veel gebruikte Oopbaren is een veel gebruikte 
term die uit vroeger jaren Oterm die uit vroeger jaren 
stamt toen het gebruikelijk Ostamt toen het gebruikelijk 
was om de overledene op de Owas om de overledene op de 

‘De Laatste Eer’ 
is aangesloten 
bij ‘Nardus’ 
Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ is aangesloten bij ‘Nardus 
samenwerkende uitvaartorganisaties’. Nardus behartigt 
de belangen van de honderden aangesloten plaatselijke 
uitvaartverenigingen, verspreid over het hele land. Als lid 
krijgt ‘De Laatste Eer’ voortdurend veel specifi eke informatie 
over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving waarmee de 
uitvaartbranche te maken heeft. Leden kunnen altijd een 
beroep doen op de professionele deskundigheid van de 
koepelorganisatie. Dit stelt ‘De Laatste Eer’ in staat om als 
plaatselijke uitvaartvereniging professionele dienstverlening 
te bieden. En dat meestal tegen lagere kosten dan de grote 
commerciële uitvaartzorg. Ons bestuur bestaat immers uit 
vrijwilligers, wij hebben geen grote dure gebouwen en wij 
hoeven als vereniging geen winst te maken.

nardus gedragscode uitvaartzorg
‘De Laatste Eer’ onderschrijft de Nardus gedragscode. Deze 
gedragscode heeft als doelstelling het beheersen van het 
kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche.
Na veel voorwerk hebben we op 23 januari 2014 het certifi caat 
behorende bij de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg in 
ontvangst mogen nemen.
Met dit certifi caat voldoet de vereniging aan de hoogste eisen.

samenvatting gedragscode
Deze gedragscode houdt onder andere in dat de medewerkers 
zorg dragen voor een representatieve en stijlvolle verzorging 
van de uitvaart.
De uitvaartverzorgers van uitvaartvereniging ‘De Laatste 
Eer’ zijn 24 uur per dag, gedurende zeven dagen per week 
beschikbaar, c.q. bereikbaar voor het regelen van een uitvaart.

Onze uitvaartverzorgers 
worden door het 
bestuur volledig in staat 
gesteld om te kunnen 
functioneren op basis 
van deze gedragsregels.
Ze zullen bij elke 
uitvaartregeling een door 
Nardus geaccepteerd 
opnameformulier 
gebruiken, waarin op 
overzichtelijke wijze 
de afspraken rond 
de uitvaart worden 
vastgelegd en waarin een 
duidelijke begroting is 
opgenomen.
De medewerkers 
dragen zorg voor een 

representatieve en stijlvolle verzorging van de uitvaart, 
waarbij zij zich laten leiden door betrouwbaarheid en 
integriteit in de uitvoering van hun taken.
Verder beschikken ze over een professioneel geweten, 
gebaseerd op loyale omgang met familie en nabestaanden 
alsmede een oprecht respect voor elke godsdienst en 
overtuiging. De plaatselijke zeden en normen waar de familie/
nabestaanden zich aan wensen te conformeren zullen door 
hen worden gerespecteerd.
Ook stellen ze zich fl exibel op in het maken van 
rouwkamerbezoek-afspraken, waarbij zij zich inzetten om aan 
de wensen van de nabestaanden tegemoet te komen.
We houden ook een klachtenregister bij. Wanneer we het 
probleem niet zelf kunnen oplossen wordt dit voorgelegd 
aan de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Een 
onafhankelijke ombudsman zal dan een bindend advies 
uitbrengen.
De volledige tekst van de Nardus Gedragscode staat op de 
website: dlewapenveld.nl .

Het bestuur

WW

De laatste verzorgsters, v.l.n.r.: H. van Marle, M.J. Boer, G.J. Dijkslag en G.J. Lagemaat 
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Wie betaalt 
de begrafenis?

steeds vaker krijg ik de vraag 
wie aansprakelijk is voor de 
begrafenis- of crematiekosten. in 
de afgelopen jaren heb ik een aantal 
keren geconstateerd dat er geen 
of onvoldoende geld was om een 
fatsoenlijke uitvaart te betalen. 

Het antwoord op de vraag wie aansprakelijk is, wordt 
dan heel belangrijk.
Een keer weigerden de kinderen zelfs de opdracht te 
geven om hun vader te begraven. Bijna niet te geloven, 
maar toch is het waar. Steeds vaker moet de rechter 
degene aanwijzen op wie de kosten van de uitvaart (de 
wet spreekt van 'lijkbezorging') mogen worden verhaald.
Hieronder zet ik de belangrijkste regels voor u op een 
rijtje.

opdrachtgever
De hoofdregel is dat de uitvaartkosten voor rekening 
van de opdrachtgever komen. De opdrachtgever is 
degene die letterlijk een handtekening zet op het 
opdrachtformulier van de uitvaartondernemer.
Op grond van de wet kan de opdrachtgever die 
kosten vervolgens op de nalatenschap verhalen, 
mits die kosten in overeenstemming waren 'met de 
omstandigheden van de overledene'. Daarmee wordt 
bedoeld: paste de uitvaart bij de overledene.
Als de overledene tijdens zijn leven zelf de opdracht 
heeft gegeven aan de uitvaartondernemer, is de 
nalatenschap, dus de erfgenamen, aansprakelijk.
Ook de wijze waarop de erfgenamen de nalatenschap 
hebben aanvaard, is van belang voor de 
aansprakelijkheid voor de kosten van de uitvaart.

Zo zijn de erfgenamen die de nalatenschap zuiver 
hebben aanvaard, ook in hun privévermogen 
aansprakelijk.
Dat geldt ook voor de echtgenoot die erft op grond 
van de wettelijke verdeling.

uitvaartverzekering
Als er een uitvaartverzekering is afgesloten, kunnen 
de uitvaartkosten op die verzekering worden 
verhaald.
Er wordt de laatste jaren veel reclame gemaakt 
voor uitvaartverzekeringen. Let op dat de kleine 
lettertjes niet overal hetzelfde zijn. Het is daarom 
verstandig om te onderzoeken in welke gevallen uw 
uitvaartverzekering wel, of nog belangrijker, niet 
uitkeert.

gemeente
Als er geen geld is en niemand de opdracht wil 
geven om de uitvaart te regelen, zal de burgemeester 
namens de burgerlijke gemeente de opdracht geven. 

De gemeente draagt in dat geval de uitvaartkosten. 
Wat veel mensen echter niet weten is dat de gemeente 
die kosten kan verhalen op de personen die op grond 
van de wet verplicht waren tot 'onderhoud van de 
overledene'; zelfs als zij geen erfgenaam zijn omdat zij 
de nalatenschap bijvoorbeeld hebben verworpen.
Niet alleen zijn ouders verplicht bij te dragen in 
de kosten van levensonderhoud en studie van hun 
kinderen tot 21 jaar, maar ook kinderen zijn verplicht 
om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en 
studie van hun ouders en schoonouders. Het is maar 
dat u het weet!

U kunt vrijblijvend een afspraak maken om hierover 
(en over andere zaken) te praten.
Mijn medewerkers en ik zijn u hierbij graag van 
dienst. 

Wij ontvangen u graag op Laan 44 in Nunspeet!

P. Pieltjes, notaris

De dragers, v.l.n.r.: H. Doornink, E.S. Boer, K. Eilander, A.J.L. Kers, H.A. Logtenberg, E.J. Draaijer, E. Augustinus en G.W. Dijkslag
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Mortuarium Kerkstraat

Incasso-betaling 
heeft voorkeur
Anno 2017 betaalt 85% van de leden de jaarlijkse 
contributie aan ‘De Laatste Eer’ via automatische 
incasso. Daar zijn we blij mee want dat is de 
gemakkelijkste manier van betalen, zowel voor de 
leden als voor de vereniging. Voor de leden heeft 
deze methode als groot voordeel dat je er geen 
omkijken naar hebt en dat je de betaling niet kunt 
vergeten. Voor de uitvaartvereniging bespaart dit 
veel tijd en kosten. 

rekeningnummer doorgeven
Belangrijk is dat de uitvaartvereniging over de 
juiste, actuele bankgegevens van de leden beschikt. 
Wie een ander bankrekeningnummer heeft 
gekregen, bijvoorbeeld als van bank is gewisseld, 
dan dient dit nieuwe bankrekeningnummer door 
gegeven te worden aan de ledenadministrateur. 
Dit kan eenvoudig per e-mail of telefoon. 
Wordt dit niet gedaan dan zal de bank de 
contributie terugboeken naar de vereniging 
met de mededeling dat het rekeningnummer 
onjuist is. De administrateur moet dan contact 
zoeken met het betreffende lid om het juiste 
bankrekeningnummer in te kunnen voeren.  
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een aanvullende uitvaartverzekering in combinatie met 
het lidmaatschap van ‘de laatste eer’ te wapenveld is 
zeker de moeite waard! hieronder vindt u informatie 
daarover.

waarom bijverzekeren
Zoals u weet, neemt het lidmaatschap van ‘De Laatste Eer’ u veel zorgen uit handen. 
Ook fi nancieel draagt ‘De Laatste Eer’ bij aan de kosten van uw uitvaart, maar er is nog 
een aanvullend bedrag nodig om alle kosten te kunnen betalen. Dit zijn behoorlijke 
kosten voor de nabestaanden. Een aanvullende uitvaartverzekering (of andere 
voorziening) kan hiervoor een goede oplossing zijn. 
Omdat ‘De Laatste Eer’ het belangrijk vindt dat leden 
(maar ook niet-leden) worden geïnformeerd over de 
huidige uitvaartkosten en de niet gedekte kosten, 
is samenwerking gezocht met Uitvaartverzekering 
Twenthe. 

waar bijverzekeren
Door de samenwerking met Twenthe kunt u persoonlijk worden geïnformeerd. 
Twenthe is samenwerkingspartner van meer dan 200 uitvaartverenigingen en verzorgt 
zelf geen uitvaarten. Twenthe en ‘De Laatste Eer’ vullen elkaar op deze wijze goed aan. 
Een Twenthe-verzekering kan hierdoor eenvoudig worden gecombineerd met het 
lidmaatschap van ‘De Laatste Eer’. Ook als u (nog) geen lid bent zijn er mogelijkheden. 
Leden van ‘De Laatste Eer’ zijn overigens geheel vrij om te kiezen of, en zo ja, op 
welke wijze en bij wie zij eventueel een aanvullende voorziening willen treffen voor 
de (niet gedekte) uitvaartkosten (d.m.v. sparen, verzekeren e.d.). ‘De Laatste Eer’ kan 
daarin niet bemiddelen of adviseren, maar vindt het wel belangrijk dat de leden op de 
hoogte zijn van de rechten uit het lidmaatschap en de niet gedekte kosten. Vandaar de 
samenwerking met Twenthe en de mogelijkheid tot een informatie-gesprek.

informatiegesprek
‘De Laatste Eer’ en Twenthe willen graag bijdragen aan het maken van een 
verantwoorde keuze. Uw keuze is niet alleen afhankelijk van uw persoonlijke situatie 
(denk aan familie), maar is ook afhankelijk van uw eigen wensen en ideeën. Hiervoor 
bent u bij Twenthe aan het juiste adres. ‘De Laatste Eer’ biedt u deze mogelijkheid door 
de samenwerking met Twenthe. De medewerkers van Twenthe zijn specialisten en zijn 
bekend met het lidmaatschap van ‘De Laatste Eer’ en de plaatselijke uitvaartkosten. In 
een persoonlijk gesprek wordt al snel duidelijk wat u eventueel zou kunnen doen om 
een aanvullende voorziening te regelen. Voor eventuele advieswerkzaamheden zullen, 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wel advieskosten in rekening gebracht 
moeten worden. 
Kortom: maak gebruik van de mogelijkheid en voorkom onaangename verrassingen in 
de toekomst! Voorzorg voorkomt zorg.

box 3 – extra vrijstelling uitvaartpolis
De uitvaartpolissen van Twenthe zijn tot een bedrag van bijna € 7.000,- per verzekerde 
vrijgesteld van de belastingheffi ng in Box 3. Betaalt u al belasting over Box 3 vermogen, 
dan is een uitvaartverzekering van Twenthe op basis van een eenmalige storting 
(koopsom) een prima optie voor het verlagen van uw Box 3 vermogen. Informeer bij 
Twenthe naar de mogelijkheden.

laat polis(sen) controleren
Indien u al een uitvaartverzekering heeft, is het verstandig deze polis(sen) even te 
laten controleren. Indien u dit wenst kan Twenthe, in het kader van de samenwerking 
met ‘De Laatste Eer’, dit voor u doen en kunt u eventueel maatregelen nemen. Heel 
gemakkelijk dus. 

nog vragen?
‘De Laatste Eer’ en Twenthe willen u graag helpen bij het beantwoorden van uw vragen 
over het lidmaatschap, uitvaartkosten of andere vragen op uitvaartgebied. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Twenthe (zie de contactgegevens hieronder).

twenthe in het kort
• zelfstandige uitvaartverzekeraar, al bijna 75 jaar
• fl exibele verzekeringsproducten (werelddekking)
•  samenwerkingspartner van meer dan 200 uitvaartverenigingen, waaronder  

‘De Laatste Eer’ te Wapenveld 
• geen uitvaartverzorger, dus optimale keuzevrijheid
• verzekering ook geschikt als aanvulling op bestaande voorzieningen

contactgegevens
Uitvaartverzekering Twenthe N.V.
Postbus 191, 7500 AD Enschede
Telefoon: (053) 431 27 32
Website: www.twenthe.nl
E-mail: info@twenthe.nl

Kunt u zonder een 
uitvaart verzekering?

Eeen aanvullende uitvaartverzekering in combinatie met Eeen aanvullende uitvaartverzekering in combinatie met 
het lidmaatschap van ‘de laatste eer’ te wapenveld is Ehet lidmaatschap van ‘de laatste eer’ te wapenveld is 
zeker de moeite waard! hieronder vindt u informatie Ezeker de moeite waard! hieronder vindt u informatie 

uitvaart verzekering?

E
uitvaart verzekering?

Steenhouwerij Beernink is een begrip in de regio, wij 
staan bekend om ons ambachtelijk vakmanschap. Wij 
werken onder andere met natuursteen dat afkomstig 
is uit India en China maar onderscheiden ons door 
ook met eigen ingekocht natuursteen uit Europa nog 
zelf monumenten te vervaardigen. Wij vinden het 
belangrijk om op ambachtelijke wijze monumenten te 
blijven creëren. 

Een gedenkplaats kan helpen het verdriet na een 
overlijden te verwerken en biedt een tastbare plek om 
stil te staan bij uw herinneringen aan een overleden 
dierbare. Daarom hechten wij er grote waarde aan dat deze laatste rustplaats is 
vormgegeven op een manier die past bij de overledene en waar nabestaanden troost 
kunnen vinden. Of het nu gaat om een grafsteen, een urn, een muurplaat of een 
monument, wij bieden u ondersteuning bij uw keuze en vertalen ons medeleven in 
meedenken, zodat het monument volledig naar uw wens wordt vormgegeven. 

details van brons, glas, hout en roestvrijstaal
Alle gedenktekens die wij maken zijn uit te voeren met details van brons, glas, 
hout en roestvrij staal. Duurzame elementen waarmee wij graag een uitstraling 
met de juiste persoonlijke betekenis voor u creëren. Cuperus Gedenken is ook 
gespecialiseerd in het onderhouden en restaureren van gedenktekens.

U wilt meer informatie over de mogelijkheden van Cuperus Gedenken? Maak dan 
vrijblijvend een afspraak en bezoek de winkel en desgewenst de modeltuin. 
www.cuperusgedenken.nl.
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beernink steenhouwerij is een 
vertrouwd adres in hattem en 
zwolle en opereert sinds 1993 
onder de vlag van cuperus 
gedenken. 

Beernink
een vertrouwd adres

Leden hebben 
inspraak

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 
heeft een overzichtelijke website: 
www.dlewapenveld.nl. Hierop staat 
veel informatie. Leden kunnen via de 
site een adreswijziging, geboorte, hu-
welijk e.d. doorgeven. Nieuwe leden 
kunnen zich hier aanmelden. Ook kan 
informatie aangevraagd  worden en een 
in te vullen wilsbeschikking gedown-
load worden. 
E-mail: info@dlewapenveld.nl

‘De Laatste Eer’ is een vereniging. Dat 
betekent dat de leden inspraak hebben 
op het te voeren beleid. Eenmaal per jaar 
wordt een ledenvergadering gehouden 
om met elkaar beslissingen te nemen. 
Het bestuur legt dan verantwoording af 
van het gevoerde beleid. Ook worden in 
de ledenvergadering de jaarlijkse con-
tributie en de ledenkorting op de kosten 
van een uitvaart vastgesteld.

Website


