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‘Betrokkenheid en respect
voor persoonlijke wensen
vinden wij belangrijk’

Zoals de overledene het zelf
heeft bepaald of gewild, of zoals
de nabestaanden het wensen.

Met respect en betrokkenheid

Iedere uitvaart is uniek, terwijl ook
de omstandigheden uniek kunnen
zijn. Wij proberen de uitvaart daar
zoveel mogelijk op af te stemmen en
deze te verzorgen zoals de overledene het zelf heeft bepaald of gewild, of
zoals de nabestaanden het wensen.
Het uitdragen van respect in een
sfeer van rust en begrip, met ruimte
voor emotie ervaren wij als belangrijkste voorwaarde voor een stijlvolle
uitvaart.

‘In de regio en daarbuiten
zijn wij al jaren een
vertrouwd adres voor
uitvaartverzorging’
In de ruim 25 jaar van ons bestaan
formeerden wij een vast team voor
het op stijlvolle wijze verzorgen van

uitvaarten. Van het allereerste contact tot en met de nazorg houden wij
de organisatie en uitvoering van de
uitvaart in eigen hand.
Vanuit ons in Bleiswijk gevestigde
kantoor met showroom houden wij
zicht op de grote lijnen maar blijven
wij óók alert op details.
De omstandigheden of specifieke
wensen kunnen aanleiding zijn om
een uitvaart tijdig met ons te bespreken. Door persoonlijke wensen
in een wilsbeschikking op papier te
zetten weten de achterblijvers hoe te
handelen.
Aan het aanvragen, invullen en bij ons
bewaren van een wilsbeschikking
zijn geen kosten verbonden. Tevens
bemiddelen wij bij het afsluiten van
een uitvaartverzekering.

Ook wanneer de wensen afwijkend of ‘anders’ zijn
Na een overlijden verzorgen wij de
overledene en organiseren wij met
respect en stijl de uitvaart en alles
wat daarbij komt kijken. Zoveel als
mogelijk houden wij ons aan het
inwilligen van persoonlijke wensen.
Ook indien deze afwijkend of ‘anders’
zijn.

de juiste kranten. Indien gewenst
verzorgen wij óók de liturgie- of
uitvaartboekjes alsmede bedankkaartjes of bedankadvertenties.

Door het thuis opbaren van de
overledene wordt in een vertrouwde
omgeving afscheid genomen. Het
opbaren en de condoléance kan ook
in een rouwcentrum plaatsvinden.
Wij beschikken over een eigen locatie in Berkel en Rodenrijs en maken
gebruik van rouwcentra, aula’s en
kerken in en buiten de regio. Koffie,
thee en broodmaaltijden worden
zowel thuis als in rouwcentra professioneel door ons verzorgd.

Uitvaartkisten leveren wij in diverse
kwaliteiten en uitvoeringen en rouwbloemstukken laten wij op basis
van de aangegeven wensen door
hierin gespecialiseerde bloemisten
samenstellen. Wij zorgen voor een
correcte plaatsing in de ruimte waar
de overledene is opgebaard. Voor de
uitvaart zijn vervoermiddelen te gebruiken zoals rouw- en volgauto’s
en koetsen in diverse kleuren, maar
ook een uitvaartbus of oldtimers.
Onze dragers zijn representatief
gekleed in zwart of naar wens op
andere wijze. Tevens verzorgen wij
een grafmonument of een gedenksteen. In onze showroom tonen wij
voorbeelden van de mogelijkheden.

‘Afscheid nemen kan thuis, in
kerken en centra of op onze
locatie in Berkel en Rodenrijs’
Wij helpen bij het opstellen van de
teksten, het ontwerpen, drukken en
verzenden van rouwkaarten en het
aanleveren van rouwadvertenties bij

‘Graag verstrekken wij u
een gespecificeerde en
duidelijke kostenbegroting’

Familiebedrijf Teeuw Uitvaartverzorging
In 1989 is Teeuw Uitvaartverzorging
opgericht door Theo en zijn echtgenote Wil Teeuw. Ook zoon Lucas
en dochter Angélique zijn in het
bedrijf actief.
Theo zegt zelf over de achterliggende
25 jaar:
‘Wij zijn met de tijd meegegaan zonder
onze waarden en het respect en begrip
voor andermans waarden te verliezen.
Daardoor wordt ons familiebedrijf gewaardeerd door kerkgenootschappen
in de regio en daarbuiten.
	In de wijde omgeving kent men ons
als een vertrouwde, sociaal en maatschappelijk betrokken organisatie.
Wij onderhouden goede contacten met
collega-ondernemers.
	Met iedereen maken wij duidelijke
afspraken. Ook wanneer de uitvaart
voorbij is en de rust weerkeert of de
stilte en leegte toeslaan blijven wij
beschikbaar.’

Familie Teeuw, met v.l.n.r.
Angélique, Wil, Lucas en Theo Teeuw
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Bleiswijk
Teeuw Uitvaartverzorging,
Hoekeindseweg 61, 2665 KB Bleiswijk.
Telefoon: 010 - 521 60 16
E-mail: info@teeuwuitvaartverzorging.nl
Website: www.teeuwuitvaartverzorging.nl
Onze showroom kunt u op afspraak op
werkdagen en ’s avonds bezoeken.

Berkel en Rodenrijs
Rouwcentrum Berkel, Plein 1945–1995,
2651 JZ Berkel en Rodenrijs.
Telefoon: 010 – 512 05 90

