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Wie ben ik?

MIJN NAAM IS YVONNE 

VERSTEIJNEN. Geboren in 

Leende in 1962. Sindsdien 

heb  ik, op een half jaar na, 

altijd in Leende gewoond. Ik 

ben moeder van vier lieve 

dochters en oma van twee 

prachtige kleinzonen.

 

Vanaf 1987 heb ik een eigen onderneming, Studio 

Iris, een bureau voor grafische vormgeving. In de 

afgelopen jaren heb ik daarin regelmatig mensen 

mogen bijstaan bij het maken van kaarten en 

advertenties voor een uitvaart. Mede daardoor werd 

ik me ervan bewust dat ik het heel dankbaar werk 

vind om mensen te begeleiden in deze ingrijpende 

periodes in hun leven.

LINDE UITVAART HEB IK 1 JUNI 2015 OPGERICHT. 

De linde met haar ruwe schors, stevige takken, 

brede wortels en hartvormige bladeren staat 

symbool voor rust, trouw en liefde. Maar ook staat 

zij voor bescherming en verbondenheid binnen de 

gemeenschap. Daar kan ik me als ‘echte Lindse’ mee 

identificeren.

Met mijn uitvaartonderneming wil ik mensen een 

alternatief bieden naast de grote ondernemingen. 

Kiest u voor mijn begeleiding dan kunt u erop 

vertrouwen dat ik persoonlijk 24 uur per dag voor 

u klaar sta. Samen gaan we een mooi afscheid 

samenstellen, rekening houdend met al uw wensen. 

Een afscheid dat bij u en uw overleden dierbare past. 

Contact opnemen

IS ER EEN DIERBARE VAN U OVERLEDEN? Neem 

dan eerst contact op met een arts die het overlijden 

moet vaststellen en een ‘verklaring van overlijden’ 

zal opstellen. Als u daarna eerst nog even rustig tijd 

wilt doorbrengen bij uw dierbare kan dat. Er is geen 

haast. Wanneer u er aan toe bent kunt u mij bellen op  

06 - 51 56 27 17. We spreken dan af wanneer ik naar 

u toe kom. Het is fijn als u dan een identiteitsbewijs 

van de overledene en van de contactpersoon van de 

familie klaar heeft liggen en eventueel een polis van 

de uitvaartverzekering. 

 

WENSENBESPREKING VÓÓR HET OVERLIJDEN. Er 

kunnen diverse redenen zijn om vóór overlijden al uw 

uitvaart te bespreken met een uitvaartondernemer. 

Ook hiervoor kunt u bij mij terecht. In een persoonlijk 

gesprek kunnen we dan uw wensen vastleggen. 

Linde Uitvaart



Verzekeringen en kostenAfscheid nemen

IEDEREEN KRIJGT TE MAKEN MET AFSCHEID NEMEN. 

Afscheid van een dierbare, verwacht of onverwacht, 

is altijd een ingrijpende gebeurtenis. In een korte 

tijd moeten veel emotionele beslissingen genomen 

worden. Het is fijn als u dan begeleiding heeft van 

iemand die u vertrouwt. Iemand die uw wensen met 

u samen bespreekt en die 24 uur per dag voor u klaar 

staat.  

 

ELK AFSCHEID IS UNIEK. Mogelijkheden zijn er 

oneindig veel. Niets is vreemd, alles is bespreekbaar, 

want het afscheid moet goed zijn. Het helpt om het 

verlies beter te kunnen verwerken. Vanaf het melden 

van het overlijden tot en met de dag van de uitvaart 

kunt u op mij rekenen. 

PERSOONLIJK EN SAMEN. Op een informele wijze wil 

ik samen met u het afscheid voorbereiden. U kunt 

hierbij o.a. denken aan het opbaren in een voor u 

vertrouwde omgeving, het samen maken van de kaart, 

en de plaats en invulling van de afscheidsceremonie. 

“ De uitvaart van mijn moeder heeft 
Yvonne met verve gedaan. Snel, accuraat 
en op de achtergrond als dat nodig was.”

“ Yvonne heeft in de periode na zijn 
overlijden, een tijd waarin voor ons de 
wereld stilstond mee gezorgd dat alle 
praktische zaken geregeld werden zodat 
wij tijd met ... konden doorbrengen. Ze 
deed dit op een warme, prettige manier. 
Ze gaf ons alle ruimte voor onze eigen 
wensen die wij nodig hadden, maar 
tegelijkertijd dacht ze mee en gaf ze 
waardevolle tips. Alles was stipt tot 
in de puntjes geregeld en wij konden 
rustig afscheid nemen zonder ons 
zorgen te maken over zijn uitvaart.”

Verzekeringen en kosten

HEEFT U EEN UITVAARTVERZEKERING? Grote 

uitvaartverzekeringsmaatschappijen hebben vaak 

eigen uitvaartbegeleiders. U hoeft niet per se van 

deze dienst gebruik te maken, want u bent vrij te 

kiezen voor uw eigen uitvaartonderneming. Zelfs als 

u een naturaverzekering hebt bij o.a. Dela, Monuta of 

Yarden kunt u gebruik maken van mijn diensten. Ik kan 

voor u  informeren wat wordt uitgekeerd op uw polis. 

 

KOSTEN VAN EEN UITVAART. Een uitvaart kan 

eenvoudig zijn of juist heel uitgebreid. Begraven of 

cremeren, volgauto’s, een uitgebreide koffietafel 

of juist basic, live muziek tijdens de ceremonie, wilt 

u een ritueel begeleider? De invulling en de keuzes 

zijn heel persoonlijk. Dus ook de kosten variëren. 

Een gemiddelde uitvaart kost tussen de € 5.000 

en € 8.000. U ontvangt van mij na bespreking van 

uw wensen zo snel mogelijk een kostenindicatie, 

zodat u weet waar u aan toe bent en eventueel nog 

aanpassingen kunt doen. Uiteraard houd ik zoveel 

mogelijk rekening met uw budget. 


