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Uitvaartorganisaties maken misbruik
Veel uitvaartorganisaties maken misbruik van de emoties van nabestaanden. 
Dit onderwerp staat de laatste tijd volop in de media. Het EO programma De Vijfde 
Dag, RTL Editie NL en KRO Brandpunt hebben de afgelopen weken ruim aandacht 
gegeven aan de hoge tarieven die verzekeringsorganisaties en uitvaartondernemers 
rekenen. Onduidelijke kostenbegrotingen, onvoorziene kosten en facturen die te 
hoog uitvallen. Het lijkt erop dat er alleen maar gedacht wordt aan winst maken. 
Op zich wel logisch want een particuliere ondernemer wil nu eenmaal winst maken.

Niets veranderd
In de jaren 30 van de vorige eeuw was dit precies hetzelfde. Ook toen al waren de
kosten van een uitvaart veel te hoog. Dat was precies de reden waarom in 1936
Stichting Uitvaartverzorging De Algemene is opgericht. Men wilde geen winst  
maken over het verdriet van nabestaanden.

Nog steeds dezelfde
Nu, na 75 jaar, is die doelstelling van DE ALGEMENE nog steeds dezelfde.
Namelijk het verzorgen van een goede, gepaste uitvaart en het op alle mogelijke
manieren bijstaan van nabestaanden tegen zeer scherpe tarieven. Als stichting  
zonder winstoogmerk hebben wij geen directeuren of aandeelhouders waaraan 
hoge uitkeringen betaald moeten worden.
Ons bestuur, dat bestaat uit betrokken vrijwilligers, stelt jaarlijks het basistarief vast
dat nodig is voor het in stand houden van de stichting. En dat is voldoende.  
Wij behoeven geen winst te maken op allerlei onderdelen van een uitvaart.

Zekerheid van persoonlijke aandacht
Onze uitvaartleiders, Aartje Kuiper-Wijnmaalen en 
Wim van Oordt garanderen u persoonlijke aandacht 
en begeleiding. Niet alleen rond de uitvaart, maar 
zeker ook daarna. Ook als u van te voren advies wil 
over uw uitvaart, of uw wensen wilt vastleggen staan 
zij klaar om u te helpen.
Door zich continue te verdiepen in de branche zijn zij 
uitstekend op de hoogte van alle mogelijkheden. 

Vrije keus
U bent altijd vrij in de keus van een uitvaartverzorger, ook al heeft u een 
uitvaartpolis bij een verzekeringsmaatschappij, die ook uitvaarten verzorgt. 
Uw verzekeringsmaatschappij moet uw wens respecteren. Om uw keus voor 
‘De Algemene’ duidelijk te maken kunt u ons bewijs van inschrijving gebruiken.
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De sterke punten van ‘De Algemene’
 Uitvaartverzorging zonder winstoogmerk
 24 uur per dag persoonlijk bereikbaar. U krijgt altijd direct de dienstdoende 

uitvaartleider te spreken.
 Een vaste begeleider gedurende de gehele uitvaartperiode.
 Hierdoor persoonlijke aandacht en zorg.
 Een hoge kwaliteit van dienstverlening.
 Zeer ervaren medewerkers, die continue op de hoogte zijn van de nieuwste 

ontwikkelingen en mogelijkheden.
 Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd en u ontvangt vooraf een duidelijke 

en transparante kostenbegroting.
 Gratis hulp bij het samenstellen van samenkomsten of liturgieën.
 Alle nazorg-gesprekken of advisering rond rouwverwerking, grafmonumenten 

e.d. zijn kosteloos.
 U bent altijd vrij in de keus van bloemisten, steenhouwers e.d.
 Advies en vastlegging van uw uitvaartwensen.
 Een eigen sfeervol uitvaartcentrum in Driebergen-Rijsenburg.
 Gespecialiseerd in het verzorgen van thuisopbaringen.
 Een korting van € 150,00 op de uitvaartnota, voor aangesloten sympathisanten 

van de stichting, indien de uitvaart door ons wordt verzorgd.
 Onze medewerkers werken vanuit een christelijke levensvisie waarin eerlijkheid, 

naastenliefde en zorg voor elkaar centraal staan. Vanuit die visie staan zij open 
voor iedereen die een beroep op hen doet.

Antwoordkaart
Naam : ___________________________________________________

Adres : ___________________________________________________

Woonplaats : ___________________________________________________

Telefoonnummer : ___________________________________________________

E-mail : ___________________________________________________

 wilt u mij bellen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.
 wilt u mij een aanvraagformulier voor het bewijs van inschrijving toesturen.
 anders, nl.:

___________________________________________________________________



Bewijs van inschrijving
Enkele duizenden mensen hebben zich al ingeschreven in het register van 
DE ALGEMENE en vertrouwen op onze zorg. Als de doelstelling van onze 
stichting ook u aanspreekt, is het mogelijk om u in te schrijven in ons register zodat 
uw nabestaanden uw laatste wil kunnen respecteren. Deze inschrijving kost 
éénmalig € 10,00.
Hiervoor ontvangt u:

 Een bewijs van inschrijving in ons register, zodat u ons telefoonnummer altijd bij 
de hand heeft.

 Op uw verzoek een gesprek over uw uitvaart en de daarmee gepaard gaande 
kostenbegroting.

 Een exemplaar van ons “Mijn wensenboekje”.
 Een korting van € 150,00 op de uitvaartnota, indien de uitvaart door ons wordt 

verzorgd.

De Algemene bestaat 75 jaar
Vanwege dit jubileum is de inschrijving in ons register tot en met 31 december 2011 
GEHEEL KOSTELOOS als u gebruik maakt van de onderstaande bon of het 
inschrijfformulier op onze website www.de-algemene.nl.

Cordesstraat 2, 3972 VK Driebergen-Rijsenburg, 0343-513783, info@de-algemene.nl
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