Zo kunt u ons vinden

Voor een waardig afscheid
van uw huisdier!
Cremeren, Destructie of Begraven ?
Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel in om uw overleden
huisdieren een waardig & respectvolle uitvaart te geven en om u te
begeleiden in uw rouwproces. Een mooi en liefdevol afscheid is een
belangrijke stap in het verwerkingsproces en een waardevolle
herinnering om op terug te kijken. Wij werken samen met veel
dierenartsen in de directe en indirecte omgeving maar nog steeds
niet met allemaal. Vraag daarom van te voren aan uw dierenarts
met wie hij/zij samenwerkt om teleurstelling te voorkomen,
U bepaalt namelijk zelf waar u uw huisdier gecremeerd wilt hebben.
Geef ook bij uw dierenarts aan dat u heeft gekozen voor crematie
bij het Huisdieren Crematorium Drechtsteden. Indien u voor uw
huisdier een verzekering heeft afgesloten kunt u in de polis nakijken
of de crematiekosten meeverzekerd zijn of informeer bij uw verzekeringsmaatschappij of deze kosten vergoed worden.
In deze folder hebben wij voor u de mogelijkheden op een rijtje
gezet. U mag zelf beslissen wat u na het overlijden met uw huisdier
wilt doen en bent dus niet afhankelijk van de keuze van uw dierenarts.
Welke keuze u ook maakt, het is vooral een persoonlijke.
Laat uw hart spreken, u kunt maar één keer afscheid nemen.
Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website of op onze
facebookpagina.

www.crematiehuisdieren.nl
www.facebook.com/huisdierencrematoriumdrechtsteden

Komende vanaf Rotterdam A15 door de tunnel de eerste
afrit nummer 22 Alblasserdam nemen. Bij de verkeerslichten slaat u linksaf. Vervolgens bij de eerstvolgende
verkeerslichten wederom linksaf slaan om de rotonde ¾
rond te nemen of links af te slaan. Vervolgens neemt u
de 3e straat rechtsaf (voor de benzinepomp).

Komende vanaf Gorinchem A15 neemt u afrit 22 Alblasserdam. Bij de verkeerslichten rechts aanhouden en bij
de rotonde ¾ rond of links afslaan en vervolgens de 3e
straat rechtsaf (voor de benzinepomp).

Lorentzweg 1
2952 BJ Alblasserdam
Telefoon: 078 - 6458122
www.crematiehuisdieren.nl
E-mailadres info@crematiehuisdieren.nl
Wij zijn telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00 t/m 19.00 uur
voor het maken van een afspraak.
Krijgt u onze voicemail, spreek deze in en wij bellen u terug.
Op Zaterdag / Zon & Feestdagen zijn wij uitsluitend
voor spoedgevallen bereikbaar.

Voor iedere huisdierenbezitter komt er een tijd waarop u voor
altijd afscheid moet nemen van uw maatje en gezinslid.
Huisdieren maken tegenwoordig deel uit van het gezin en nemen
een eigen plaats in. Of uw huisdier een natuurlijke dood heeft,
thuis overlijdt als gevolg van ziekte of door een ongeluk, in alle
gevallen kan het verlies van een dier moeilijk zijn voor u en uw
gezin. Behalve dat u veel verdriet heeft, zult u ook beslissingen
moeten nemen over een aantal praktische zaken. In deze folder
hebben wij voor u een aantal mogelijkheden op een rijtje gezet.
Destructie, Begraven of Cremeren welke keuze u ook maakt, het is
vooral een persoonlijke keuze. U bepaalt hoe u afscheid wilt
nemen. U kunt tenslotte maar één keer afscheid nemen.

Destructie ( of achterlaten bij een Dierenarts )
Het woord destructie staat voor vernietiging, dit is dus geen crematie.
Uw huisdier wordt verwerkt bij een destructor volgens de wettelijke
richtlijnen voor dierlijk afval. Het proces bestaat uit het verzamelen en
verkleinen tot stukjes in een machine van 0,1 t/m 1 cm. Vervolgens
worden deze gesteriliseerd en naderhand gebruikt als biobrandstof in
bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale.
Begraven
De gemeente bepaalt via de APV of u uw huisdier in de tuin mag
begraven. U kunt natuurlijk ook uw huisdier laten begraven bij een
dierenbegraafplaats.
Cremeren
Bij een crematie wordt het stoffelijk overschot van uw huisdier in een
speciale crematieoven gecremeerd. Onze crematieoven is voorzien van
alle keurmerken en voorzieningen. Deze zorgen ervoor dat de invloed
op het milieu bijna nihil is. Het cremeren gebeurt bij ons met veel
liefde, waardigheid & respect voor dier, mens en milieu. U kunt bij ons
kiezen uit drie verschillende manieren van crematie,
namelijk een collectieve, individuele of een individueel extra crematie.
Hieronder ziet u de verschillen:
Collectieve crematie:
Bij een collectieve crematie worden er een aantal dieren
gelijktijdig gecremeerd. Bij deze vorm van crematie krijgt u geen as
retour. Het as wordt door ons uitgestrooid.
Individuele Crematie:
Bij een individuele crematie wordt uw huisdier alléén, in één van onze
twee crematiekamers gecremeerd.
Indien gewenst kunt u het as van uw huisdier terugkrijgen in een
standaard asblik, strooikoker of in een aan te schaffen urn of
assieraad.
Individueel extra crematie:
Bij een individueel extra crematie wordt uw huisdier ook alleen
gecremeerd en mag u overal bij zijn. De andere crematiekamer blijft
dan leeg. Deze vorm van crematie is alleen mogelijk als u van te
voren een afspraak maakt. Indien gewenst kunt u het as van uw huisdier terugkrijgen in een standaard asblik, strooikoker (inbegrepen in
de crematie kosten) of in een aan te schaffen urn of assieraad.

HCD Crematieplan
Door deel te nemen aan ons HCD Crematieplan spreidt u de kosten en
weet u zeker dat de crematie kosten alvast goed geregeld zijn.
Hoe werkt het HCD Crematieplan ?
Afscheid nemen:
Wij willen met ons crematorium een toegevoegde waarde bieden.
Mensen kunnen rustig hun emoties uiten in een aangename sfeer. Wij
zorgen voor een luisterend oor en een helpende hand. U krijgt van ons
de tijd om afscheid te nemen in een van onze twee afscheid
Kamers. Koffie, thee of limonade kunt u te allen tijde van onze
medewerkers krijgen.
Asresten & Certificaat:
Na de voltrekking van een collectieve crematie sturen wij per post het
certificaat op. U wordt niet automatisch gebeld tenzij u aangegeven
heeft dat u gebeld wilt worden. Na de voltrekking van de individuele
crematie bellen wij u binnen 48 uur voor het maken van een afspraak
om de asresten op te komen halen. U krijgt een crematiecertificaat
met daarop de naam van uw overleden huisdier, de datum en het
tijdstip van de crematie.
Urnen, sierraden & gedenktekens:
Het ouderwetse beeld van een urn is vervaagd. Er zijn hele mooie en
persoonlijke urnen verkrijgbaar in ons crematorium en u wordt
persoonlijk begeleid bij uw keuze.
Het as kan voor altijd bij u blijven in een urn, maar u kunt er ook voor
kiezen om een beetje van het as te laten verwerken in een sieraad dat
u altijd bij u kan dragen, of in een speciaal voor u gemaakt beeld, aan
de hand van foto's. U kunt het as later wanneer u er aan toe bent
uiteindelijk zelf ook op een plek uitstrooien die voor u en uw huisdier
heel speciaal was. Denk hierbij aan het bos, op de hei, in uw eigen
tuin of over de zee. In onze showroom is een uitgebreide collectie
waaruit u een urn of sierraad kunt uitzoeken.
U beslist zelf wat U wilt en hoe U het wilt.
Wanneer uw huisdier is overleden, dan mag u zelf bepalen waar u uw
huisdier wilt begraven of eventueel wilt laten cremeren. U bent dus
niet afhankelijk van de keuze van uw dierenarts. Wij werken met veel
dierenartsen in de directe omgeving samen, maar nog steeds niet met
allemaal. Indien u uw huisdier bij ons wilt laten cremeren moet u dat
kenbaar maken bij uw dierenarts, anders bestaat de kans dat uw
huisdier ergens anders gecremeerd wordt.

Het HCD Crematieplan werkt heel eenvoudig.
Bepaal in de tabel (deze staat op onze website) in welke
gewichtsklasse uw huisdier valt, of maak een schatting van wat u
denkt dat uw huisdier weegt
U kiest een crematie naar wens, collectief of individueel en u ziet
direct wat u per maand minimaal moet betalen. U kunt er natuurlijk
voor kiezen om over meerdere maanden te betalen om het bedrag wat
u nodig hebt te kunnen voldoen.
Wij hanteren een minimum bedrag van € 2,50 per maand.
De kosten in de tabel zijn inclusief het ophalen bij u thuis of bij de
dierenarts. Hierbij geldt een maximum van 25 km heen en terug naar
het crematorium (extra kosten per km € 0,50) en van maandag t/m
vrijdag tussen 08:00 s'morgens tot 19:00 uur s'avonds.
Na 19;00 uur en in het weekend, en op feestdagen betaald u een
bedrag van € 30,- extra.
Bij een individuele crematie in het HCD Crematieplan zit een asblik of
strooikoker in de prijs verwerkt. Wilt u in plaats hiervan een urn of een
assieraad, dan betaald u een meerprijs. Heeft u als eigenaar meerdere
huisdieren, dan krijgt u op ieder volgend huisdier die in het crematieplan wordt opgenomen 10% korting. Heeft u het totale bedrag gestort,
dan krijgt u daarvan een bewijs opgestuurd per e-mail en per post.
Besluit u terwijl u deelneemt aan het HCD Crematieplan om een
andere crematievorm te kiezen dan dient u dit tijdig door te geven.
Wij vergoeden geen rente over de gestorte bedragen. De crematie van
uw huisdier gebeurt bij het Huisdieren Crematorium Drechtsteden in
Alblasserdam. Geef zodra uw huisdier is overleden dit aan ons door.
Vergeet u niet te vermelden aan uw dierenarts dat hij of zij door het
Huisdieren Crematorium Drechtsteden opgehaald moet worden voor
de door uw gewenste crematie. Wilt u in de tussentijd een overzicht
van uw stortingen in het HCD Crematieplan hebben, dan kunt u ons
een e-mail sturen waarin uw klantnummer vermeld staat zodat wij u
een overzicht van uw stortingen kunnen sturen.

