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Huisdieren...

Dat kan van alles zijn. Een poes die 

alleen langs uw benen strijkt als-t-ie 

honger heeft. De hond die na tien 

jaar nog de krant niet brengt. Of de 

kanariepiet die maar hoeft te fluiten 

om een boze bui te verdrijven.

Een ding is bij allemaal hetzelfde.  

Ze hebben verzorging nodig. En eigen- 

lijk gaat dat vanzelf. Een aai, een  

lekker hapje... of even naar de dieren-

arts als het eens wat minder gaat. 

Logisch, ze horen toch bij het gezin?

Gezinsleden...

Maar in een tijdsbestek van tien á 

vijftien jaar wordt het speelse kitten 

een bejaarde dame. En u maakt dat  

allemaal mee. Hun levenscyclus loopt  

nu eenmaal sneller dan de onze.  

Eigenlijk vanzelfsprekend dat u wel 

eens stilstaat bij de mogelijkheden 

die er zijn als een huisdier doodgaat?

Tom en Angela



Zorg op maat
Wanneer uw huisdier overlijdt valt er ineens 

veel te beslissen. Allereerst of u uw huisdier 

al dan niet gaat begraven. En vervolgens hoe 

dat dan moet gebeuren. Wellicht koos u voor 

crematie en zoekt u een eigen plekje voor de 

urn. Geen mens of dier is hetzelfde. Daarmee 

houden we rekening, en reiken u graag alle 

mogelijkheden aan. 

Zo is het niet perse noodzakelijk om het 

overleden huisdier in een kist te begraven. 

Kiest u daar juist wel voor, dan is de prijs 

afhankelijk van het gebruikte materiaal. 

Hetzelfde geldt voor de keuze van een graf- 

steen. Weet u dat het zelfs mogelijk is om daar 

een geëmailleerde foto in te monteren? Een 

persoonlijk gesprekje en een - op uw situatie 

gebaseerd - advies helpen u zeker op weg.

Maar ook in meer praktische zaken schieten we 

graag te hulp. Door een nauwe samenwerking 

met dierenartsen en dierenambulances, bijvoor-

beeld. Vervoer van uzelf en uw huisdier kunnen 

we altijd voor u regelen.

Uiteraard zijn we ook buiten kantooruren 

bereikbaar. U kunt altijd bellen om een afspraak 

te maken. En later - na de begrafenis - bent u 

zeven dagen per week van harte welkom om 

het graf van uw huisdier te bezoeken.
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Of kies ons mobiele nummer wanneer u geen gehoor krijgt: 06 - 53 27 71 56.  
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