
Rouwen in een vertrouwde omgeving.

De gedachte dat het gaat zoals u dat wilt en 
dat wij daar aan mee mogen en kunnen helpen 

vereerd ons enorm.

De oneindige reis(in via Aeterna) is onbekend, 
laten we het samen vertrouwd starten!

in via Aeterna
Hoofdweg 250

9621 AS Slochteren (GR)

06-37009927

info@uitvaartcentrumslochteren.nl

www.uitvaartcentrumslochteren.nl

U kunt in overleg vrijblijvend een bezoek brengen. Uitvaartcentrum Slochteren



De ruim opgezette en sfeervolle kamers bieden u geborgenheid 
en ruimte. Alles is erop gericht dat u op geheel eigen wijze 
afscheid kunt nemen van uw dierbare. De vrijheid om te bepalen 
hoe de kamer wordt aangekleed maakt het eigen en daardoor 
vertrouwd. 

De sfeervolle aula die eveneens naar wens kan worden 
opgesteld tijdens de uitvaartdienst, zal u een veilig en beschermd 
gevoel geven. Hecht u waarde aan een uitvaart in de buitenlucht? 
Deze optie behoort bij ons ook tot de mogelijkheden. 

Rituelen kunnen voor u van groot belang zijn. Wij bieden u in 
overleg alle ruimte om de door u gewenste rituelen te laten 
plaatsvinden.

Unieke afscheidskamers
Wij staan voor een uitvaart die gevoeld wordt! Die zich laat 
leiden door een mix van wensen van zowel de overledene als de 
nabestaanden. Afscheid nemen op geheel eigen wijze en in een 
vertrouwde omgeving, daar willen wij voor staan.

Uit ervaring weten wij dat het erg belangrijk kan zijn dat 
nabestaanden op elk gewenst moment afscheid kunnen nemen. 
Dit kan bij ons 24 uur per dag en 7 dagen per week. U beschikt 
zelf over een sleutel waarmee u altijd naar binnen kunt.

Heeft u specifieke wensen? Schroom dan niet en vraag ons, wij 
zullen alles in het werk stellen om deze wensen te realiseren.

Afscheid nemen op geheel eigen wijze



De ruim opgezette en sfeervolle kamers bieden u geborgenheid 
en ruimte. Alles is erop gericht dat u op geheel eigen wijze 
afscheid kunt nemen van uw dierbare. De vrijheid om te bepalen 
hoe de kamer wordt aangekleed maakt het eigen en daardoor 
vertrouwd. 

De sfeervolle aula die eveneens naar wens kan worden 
opgesteld tijdens de uitvaartdienst, zal u een veilig en beschermd 
gevoel geven. Hecht u waarde aan een uitvaart in de buitenlucht? 
Deze optie behoort bij ons ook tot de mogelijkheden. 

Rituelen kunnen voor u van groot belang zijn. Wij bieden u in 
overleg alle ruimte om de door u gewenste rituelen te laten 
plaatsvinden.

Unieke afscheidskamers
Wij staan voor een uitvaart die gevoeld wordt! Die zich laat 
leiden door een mix van wensen van zowel de overledene als de 
nabestaanden. Afscheid nemen op geheel eigen wijze en in een 
vertrouwde omgeving, daar willen wij voor staan.

Uit ervaring weten wij dat het erg belangrijk kan zijn dat 
nabestaanden op elk gewenst moment afscheid kunnen nemen. 
Dit kan bij ons 24 uur per dag en 7 dagen per week. U beschikt 
zelf over een sleutel waarmee u altijd naar binnen kunt.

Heeft u specifieke wensen? Schroom dan niet en vraag ons, wij 
zullen alles in het werk stellen om deze wensen te realiseren.

Afscheid nemen op geheel eigen wijze



Rouwen in een vertrouwde omgeving.

De gedachte dat het gaat zoals u dat wilt en 
dat wij daar aan mee mogen en kunnen helpen 

vereerd ons enorm.

De oneindige reis(in via Aeterna) is onbekend, 
laten we het samen vertrouwd starten!

in via Aeterna
Hoofdweg 250

9621 AS Slochteren (GR)

06-37009927

info@uitvaartcentrumslochteren.nl

www.uitvaartcentrumslochteren.nl

U kunt in overleg vrijblijvend een bezoek brengen. Uitvaartcentrum Slochteren


