Betrokkenheid en nazorg
Na het afscheid breekt voor de meeste mensen een
periode aan van verwerking. Juist dan is het prettig om
terug te kunnen vallen op de steun van een betrokken
uitvaartverzorger als IRIS & De Mol. Of het nu gaat om
praktisch advies, het delen van uw gevoelens of gewoon nog
eens napraten over de uitvaart, de deur van Villa IRIS staat
altijd voor u open.
Steun bij praktische zaken
Na het afscheid en de uitvaart breekt een periode aan waarin
veel geregeld moet worden. Bijvoorbeeld het versturen
van dankbetuigingen, het afhandelen van erfrecht- en
verzekeringszaken en het doen van belastingaangifte. Ook
bij deze praktische zaken staat IRIS & De Mol u met raad en
daad terzijde.
Uw eigen uitvaart goed geregeld
Wellicht vindt u het een geruststellend idee om uw eigen
uitvaart nu al te regelen. IRIS & De Mol heeft daarvoor een
wilsbeschikking, waarin u uw wensen kunt vastleggen.

Afscheid nemen in stijl

Maar ook is het mogelijk om in een persoonlijk gesprek met
ons uw wensen op papier te zetten. U heeft dan de zekerheid
dat de uitvaart volgens uw eigen persoonlijke wensen wordt
ingevuld. Heeft u nog geen uitvaartverzekering of wilt u uw
bestaande verzekering eens heroverwegen, dan zijn wij u ook
daarbij graag van dienst. IRIS & De Mol Uitvaartverzorging
werkt samen met diverse verzekeringsmaatschappijen, maar
verzorgt ook uitvaarten voor wie niet of elders verzekerd is.
Meer informatie
IRIS & De Mol Uitvaartverzorging is u te allen tijde graag
behulpzaam. U kunt ons bereiken op telefoonnummer
(026) 495 23 56 of per mail via info@iris-demol.nl.
Uiteraard kunt u ook meer over ons en onze dienstverlening
vinden op www.iris-demol.nl.
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Afscheid nemen in alle rust
Definitief afscheid nemen van een dierbare is een emotionele
gebeurtenis waar vrijwel iedereen ooit mee te maken krijgt.
Bovendien moet er na een overlijden in relatief korte tijd
veel worden geregeld; zoals het afscheid, rouwdrukwerk
en de uitvaart. In die moeilijke en soms verwarrende dagen
kunt u rekenen op de steun en toewijding van IRIS & De
Mol Uitvaartverzorging. Charles Louis en Baukje van Dijk en
hun team van ervaren en betrokken medewerkers staan u
terzijde met zowel emotionele als praktische steun.
Villa IRIS
Villa IRIS, het uitvaartcentrum van IRIS & De Mol
Uitvaartverzorging, biedt nabestaanden een sfeervolle,
rustgevende plaats voor een passend laatste afscheid van
een dierbare. Alle karakteristieke, historische kenmerken van
het pand zijn bewaard gebleven of in ere hersteld, wat Villa
IRIS een geheel eigen sfeer en karakter geeft. Het centrum
is prachtig gelegen, biedt voldoende parkeergelegenheid
op eigen terrein en is uitstekend bereikbaar per openbaar
vervoer.

Uiteraard beschikt het uitvaartcentrum over alle wenselijke
voorzieningen, zoals een intieme familie- en koffiekamer. De
aula, voorzien van een ruime serre, biedt voldoende plaats
voor een uitvaartplechtigheid met circa 100 personen. Als
het weer het toelaat, kunt u gebruik maken van het ruime
buitenterras. Ook aan de kinderen is gedacht; zij kunnen
terecht in de leuke, speciaal ingerichte kinderkamer.
Rouwhuiskamer ‘t Koetshuys
Meteen naast villa IRIS bevindt zich rouwhuiskamer ‘t Koetshuys die exclusief tot uw beschikking staat en van alle gemakken is voorzien. U krijgt de sleutel en kunt uw dierbare op ieder
gewenst moment, dag en nacht, bezoeken. U kunt de kamer
met foto’s en bloemen aankleden zoals u dat wilt en uiteraard
uw eigen muziek afspelen. Koffie en thee kunt u naar believen
zetten, in de in de koelkast staan diverse frisdranken en ook
voor een wijntje is gezorgd.

Hoogwaardige uitvaartzorg
Bij IRIS & De Mol Uitvaartverzorging kunt u vertrouwen op
persoonlijke betrokkenheid, volledige aandacht en respect
voor uw wensen en behoeften. Passend, persoonlijk en
gedenkwaardig. Dat verstaan wij onder het bieden van de
hoogst mogelijke kwaliteit in uitvaartzorg.

Uitvaartkisten
U heeft de keuze uit een groot aantal uitvaartkisten, van
eenvoudig en gedegen tot chique of een designkist. Het zelf
beschilderen of vervaardigen van de uitvaartkist behoort tot
de mogelijkheden, evenals het gebruik van een lijkwade.

Dag en nacht bereikbaar
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, in geval van een overlijden
kunt u direct rekenen op onze zorg. In overleg met u maken
we een afspraak bij u thuis, in het uitvaartcentrum of ergens
anders om uw wensen te bespreken en de mogelijkheden
door te nemen.

Rouwbrieven
Wij zijn u graag behulpzaam met het samenstellen van het
rouwdrukwerk geheel naar uw eigen wens. Met een zelf
geschreven tekst maakt u de boodschap persoonlijk, eigen
foto’s of afbeeldingen met een speciale betekenis geven een
rouwkaart een individueel karakter. Schieten woorden u te
kort, dan helpen wij u uiteraard om tot een passende invulling
te komen.

Afscheid nemen in alle rust
Afscheid nemen van een dierbare is een uiterst persoonlijke
gebeurtenis. De plaats van de opbaring is daarom van groot
belang. Ons uitvaartcentrum biedt hiervoor een sfeervolle
en passende mogelijkheid. Tevens beschikken wij over een
huiselijke 24-uurskamer, ’t Koetshuys. Uiteraard kunt u ook
kiezen voor een opbaring thuis of elders.

Bloemen
Bloemen zijn voor familie, vrienden en bekenden een belangrijke manier om hun genegenheid voor de overledene te tonen.
IRIS & De Mol Uitvaartverzorging werkt samen met plaatselijke
bloemisten die elk gewenst bloemstuk voor u verzorgen.

Een persoonlijk afscheid
In de dagen voorafgaand aan de uitvaart stellen we in
samenspraak met u de plechtigheid samen, waarbij de
wensen van de overledene en de nabestaanden centraal
staan. Denk daarbij aan de muziekkeuze, de toespraken en
de gewenste rituelen, al dan niet met een religieus karakter.
De plechtigheid kan plaatsvinden in ons uitvaartcentrum, in
een kerk of op een locatie naar keuze.
Begraven of cremeren
De keuze voor een begrafenis of crematie is veelal door de
overledene zelf kenbaar gemaakt. Wij kunnen u inlichten over
de mogelijkheden van begraafplaatsen en crematoria. Ook
kunnen wij u informeren over de verschillende vormen van
begraven en de asbestemming.
Vastlegging van de plechtigheid
Het komt vaak voor dat nabestaanden de uitvaart willen
vastleggen. Naast een foto- of audioregistratie is het ook
mogelijk de plechtigheid op DVD op te nemen. Wij kunnen voor
u contact leggen met specialisten op beide terreinen.

Rouwvervoer
IRIS & De Mol Uitvaartverzorging kan u van dienst zijn met
iedere denkbare vorm van rouwvervoer. Wij beschikken zelf
over een stijlvolle zwarte rouwwagen, maar ook een witte of
grijze auto behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard zorgen
we voor bijpassende volgwagens. Een andere mogelijkheid
is een chique zwarte of witte rouwkoets met twee, vier of zes
paarden. Of wat te denken van een speciale uitvaartbus?
Deze is bij uitstek geschikt voor een groter gezelschap.
Daarnaast zijn er nog tal van alternatieve vervoersvormen.
Na de uitvaart
Na de uitvaart is er in Villa IRIS de mogelijkheid voor
condoleance en kunt u in alle rust napraten en uw emoties
delen. Wij serveren naar wens een kopje koffie of thee, een
meer uitgebreide koffietafel of bijvoorbeeld luxe hapjes met
een drankje. Bij mooi weer kan dit op ons ruime buitenterras.
Wilt u de condoleance elders houden, bijvoorbeeld in een
horecagelegenheid? Ook dat kan uiteraard. Wij informeren u
graag over alle mogelijkheden.

