
Hoe wilt 
u dat uw 
uitvaart 
eruit ziet?

Bij overlijden 
bel ons op 

06 107 107 89 
(24 uur per dag)

Laat uw 
afscheid niet 
de zorg worden 
van uw naasten!



Afscheid nemen doe je met je hart. Dat be tekent 
dat u persoonlijk afscheid neemt van een dier-
bare, op een manier die past bij de relatie die u 
met de overledene had. U laat zo zien wat hij of 
zij voor u betekende. 

Dineke de Ruiter Uitvaartzorg staat voor het ‘kleuren’ en 
vormgeven van het afscheid. Een ‘afscheid zonder zwarte 
randjes’ en precies zoals bij jou of jouw dierbare past. Mijn  
collega’s en ik begeleiden je met betrokkenheid, warmte en 
respect. Afscheid nemen kan en mag iedereen op een eigen 
en persoonlijke manier doen. Hoe u ook in het leven staat, 
welke visie u ook heeft. Verlies en afscheid nemen is een in
grijpend proces. Een persoonlijk afscheid, een afscheid dus dat 
recht doet aan zijn of haar leven, helpt bij de verwerking. Het 
geeft houvast voor de toekomst en markeert een nieuw begin. 

De Ruiter 
Uitvaartzorg, 
een vertrouwd 
gezicht in de regio

Dineke de Ruiter &
Eric van Kruining



Persoonlijke en professionele
uitvaartbegeleiding 
Dat biedt De Ruiter Uitvaartzorg bij de verzorging 
van een uitvaart. Wij voeren dit bijzondere werk 
met hart en ziel uit. Wij streven ernaar dat u in de 
dagen na een overlijden slechts met een van ons te  
maken heeft. Bij ons krijgt u de persoonlijke aan
dacht en zorg waarop u recht heeft. Wij inventari
seren uw wensen en besteden alle mogelijke zorg 
aan een optimale begeleiding op de dag zelf, maar 
ook tijdens de dagen ervoor en erna. Wij onder
steunen, denken mee, adviseren en zijn vooral  
betrokken. Want een uitvaart kan maar één keer  
uitgevoerd worden. 

Praten over later. Alles goed regelen. 
Het keukentafelgesprek
Ouder worden, lichamelijk of geestelijk minder 
worden of ziek zijn betekent dat uw lichaam als het 
ware vantevoren aankondigt dat het levenseinde 
nadert. Hoe enorm moeilijk deze fase van uw leven 
ook kan zijn, deze vooraankondiging geeft u en uw 
nabestaanden de gelegenheid allerlei aardse zaken 
goed te regelen. Praten over uw eigen dood en uit
vaart is voor veel mensen niet gemakkelijk of van
zelfsprekend. Liever gaat men een dergelijk gesprek 
uit de weg. Maar een goede voorbereiding voor later 
kan veel rust geven. Dan blijft er tijd, rust en ruimte 
over om op eigen wijze afscheid te nemen van  

elkaar. Voor nabestaanden is het fijn te weten dat 
ze handelen naar de wensen van de overledene.  
De wensen van de overledene staan hierbij centraal.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die er zijn, bel 
ons dan gerust. Wij komen graag bij u voor een kennis
making en een informatief en vrijblijvend gesprek. 

Wensenboekje 
Om u te helpen uw wensen voor later vast te leggen 
hebben wij een wensenboekje samengesteld. Om 
het onvermijdelijke toch bespreekbaar te maken. 
Het boekje is gemaakt om wat houvast te geven en is 
startpunt voor het invullen van de uitvaart. Er staan 
tips en diverse mogelijkheden in, maar er is vooral 
voldoende ruimte om het afscheid zo in te kleuren 
en vorm te geven zoals het bij jou past. Om toch eens 
rustig te gaan zitten en bewuste keuzes te maken. 
Hoe gevoelig het onderwerp misschien ook is. Wilt 
u graag een wensenboekje ontvangen belt u ons dan 
even. Het boekje is uiteraard geheel kosteloos.

Rouwdrukwerk
Bij ons ontvangt u het rouwdrukwerk/de rouwkaart 
vaak al de zelfde dag, zelfs in het weekend. Doordat 
wij eigen drukkerijen hebben in Ede en Veenendaal, 
kunnen wij u zeer snel van dienst zijn. Wij hebben 
een grote collectie rouwkaarten en ook kunnen  
eigen foto’s aangeleverd worden. Wij denken met u 
mee qua vormgeving en teksten. 

‘Een goede 
voorbereiding voor later 

kan veel rust geven’

‘Wij denken met u 
mee qua vormgeving 

en teksten’



 Dienstverlening Uitvaartleid(st)er (5 uur)
 Laatste verzorging / kistlegging
 Overbrengen overledene of bezorgen 
 koeling
 Kist spaanplaat met printfolie (4 kleuren)
 Opbaring thuis of koelruimte Uitvaarthuys
 De Vallei Ede, Bennekom of Veenendaal (3 dg)
 1x rouwbezoek UVC de Vallei
 Overbrengauto naar het crematorium
 Stille Crematie Heteren of Amersfoort
 (geen dienst in aula / koffiekamer)
 30 dg asbestemming
 Claimen/regelen uitvaartverzekeringen

 Wij halen de urn voor u op.
 Excl. advertenties, bloemen, externe kosten 
 zoals ziekenhuis, laatste zorg door hospice 
 of zorgcentra.
 Excl. extra km overbrengauto buiten regio
 Bij Begrafenis verrekenen wij het 
 crematietarief. 
 Excl. koopgraf en steen
 Evt. te combineren met een afscheid in 
 onze huiselijke grote opbaarkamer 
 (max. 25 p)

 Dienstverlening Uitvaartleid(st)er (10 uur)
 Laatste verzorging / kistlegging
 Overbrengen overledene of bezorgen 
 koeling
 Kist spaanplaat met printfolie (4 kleuren)
 Hygiënische hoes
 Opbaring thuis of in ons Uitvaarthuys (5 dg)
 1x rouwbezoek van 1 uur of 2x 30 min.
 25 rouwkaarten met postzegels
 Rouwauto op de dag van de uitvaart
 (excl. wachttijden kerk of externe locatie)
 Stille Crematie Heteren of Amersfoort
 Begrafenis (begraafrecht m.b.t. huurgraf)
 (geen dienst in aula en/of koffiekamer)
 Basistarief asbestemming (verplicht 30 dg)
 Claimen/regelen uitvaartverzekeringen

 Excl. advertenties, bloemen, externe kosten
 zoals ziekenhuis, laatste zorg door hospice 
 ofzorgcentra.
 Excl. extra km rouwauto buiten regio
 Begrafenis is excl. koopgraf en steen.
 Uit te breiden met een kleine Afscheids
 bijeenkomst in ons Uitvaarthuys Ede,
 Bennekom of Veenendaal.

PRIMAIR 
PAKKET

BASIS 
PAKKETINCLUSIEF: INCLUSIEF:

€ 2.250,- € 3.450,-

Wij zijn er voor u. Altijd. Want u kunt ook bij ons 
terecht als u verzekerd bent bij Yarden, Monuta, 
Dela, Ardanta of elders. U ontvangt bij ons dezelf
de ledenkorting.  Wij kijken goed naar uw polissen, 
maken een nauwkeurige begroting en geven hier 

een vrijblijvend advies in. U bent namelijk altijd 
vrij om de uitvaartverzorger te kiezen die bij u past.  
Wenst u meer informatie, dan kunt u bellen op:  
06  107 107 89.

Kosten van uw Uitvaart, 
duidelijk en transparant

Wij hebben 4 uitvaartpakketten voor u samengesteld. Indien u hier vragen over heeft, 
bel ons, we geven u graag uitleg.



 Dienstverlening Uitvaartleid(st)er (16 uur)
 incl. maken van de Powerpointpresentatie
 Laatste verzorging / kistlegging
 Overbrengen overledene of bezorgen 
 koeling
 Kist spaanplaat met printfolie (4 kleuren)
 Hygiënische hoes
 Opbaring thuis of in huiselijke (24 uurs)
 kamer van Uitvaarthuys de Vallei
 Ede, Bennekom of Veenendaal (5 dg)
 3x Rouwbezoek of thuiscontroles
 50 rouwkaarten met afbeelding incl. zegels
 Rouwauto op de dag van de uitvaart
 (excl. wachttijden kerk of externe locatie)
 Gedenkboek met condoleancebladen
 Crematie/Begrafenis met plechtigheid
 in Crematorium (2x 45 min)
 Basistarief asbestemming (30 dg)
 Begraafrecht huurgraf en plaatsingsrecht
 gedenkteken)
 Cateringbedrag á 400 euro
 1x Bloemstuk á 100 euro (naar keuze)
 1x USB opname (beeld en geluid)
 Gebruik van onze digitale 
 nabestaandendesk
 Claimen/regelen uitvaartverzekeringen
 Nazorggeprek

 Is aan te passen met meer of minder 
 diensten (zoals kerk) of andere 
 arrangementen qua catering (lunch). 
 Excl. advertenties, bloemen, externe kosten 
 zoals ziekenhuis, hospice, kerk, zaalhuur, 
 liturgieën en dankkaartjes.
 Excl. extra km rouwauto buiten regio
 Begrafenis
 Excl. koopgraf en steen, incl. begraafrecht 
 en recht gedenkteken

 Dienstverlening Uitvaartleidster (18 uur)
 incl. maken van de Powerpointpresentatie
 Laatste verzorging / kistlegging
 Overbrengen overledene of bezorgen 
 koeling
 Kist spaanplaat met printfolie (4 kleuren)
 Hygiënische hoes
 Opbaring thuis of in huiselijke kamer van
 Uitvaarthuys de Vallei Ede, Bennekom 
 of Veenendaal (5 dg)
 Onbeperkt rouwbezoek of 24uurs kamer
 75 rouwkaarten (luxe in kleur) met zegels
 Rouwauto op de dag van de uitvaart
 (excl. wachttijden kerk of externe locatie)
 Crematie / Begrafenis met plechtigheid 
 (2x 45 min)
 1x 30 min. verlenging tijd aula 
 of koffiekamer
 Begraafrecht huurgraf en plaatsingsrecht 
 gedenkteken
 Basistarief asbestemming 30 dg.
 Cateringbedrag á 750 euro
 Bloemstuk á 150 euro (naar keuze)
 1x USB opname (beeld en geluid)
 Herinneringsboek met condoleancebladen
 Gebruik van onze digitale 
 nabestaandendesk
 Claimen/regelen uitvaartverzekeringen
 Nazorggeprek

 Is aan te passen met meer of minderwerk 
 aan diensten (zoals kerk) of andere 
 arrangementen qua catering (lunch).
 Excl. advertenties, externe kosten zoals 
 ziekenhuis, hospice, kerk, zaalhuur, 
 dankkaartjes en liturgieën.
 Excl. extra km rouwauto buiten regio 
 Excl. koopgraf en steen, incl. begraafrecht 
 en recht gedenkteken

COMPLEET 
PAKKETINCLUSIEF: INCLUSIEF:

€ 5.725,- € 6.950,-

UITGEBREID 
PAKKET



Dementievriendelijke 
uitvaartzorg

Contact
Voorsterweg 10, 6717 GS  Ede

Weerkruislaan 97A, 6721 BS Bennekom

Kerklaan 3, 3905 MC Veenendaal

info@deruiteruitvaartzorg.nl

06  107 107 89  (24 uur per dag)

www.deruiteruitvaartzorg.nl

Uitvaarthuys Veenendaal Monet Suite

Er zijn veel redenen om iemand met dementie 
bij de uitvaart te betrekken en er is zelden een 
reden om hen buiten te sluiten. Buitensluiten 
wordt door de persoon met dementie ervaren 
als een dubbel verlies en dat leidt tot dubbel 
verdriet. Het is vaak heel goed mogelijk voor 
mensen met dementie om persoonlijk af
scheid te nemen van hun geliefden of naas
ten. Wij begrijpen goed dat het een moeilijke 
en emotionele keuze kan zijn om te beslissen 
of de demente ouder betrokken wordt bij het 
afscheid. 

Wij zijn in het bezit van het certificaat  
dementievriendelijk uitvaartzorg. 

Met het organiseren van een dementievrien
delijke uitvaart, willen wij recht doen aan de 
behoeften, mogelijkheden en beperkingen 
van alle bij deze uitvaart betrokken mensen.  
Een aangepaste en vooral flexibele structuur 
van de uitvaart vergroot de mogelijkheden om 
een persoon met dementie te betrekken bij het 
afscheid en de uitvaart. 

Wij kunnen u een goed advies geven en samen 
met u de nodige stappen doorlopen rondom 
het overlijden van uw dierbare. 

Da Vinci Serre



Opbaren in 
huiselijke sfeer
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(ook 24-uurs kamer mogelijk)

Indien u dat wenst, brengen wij uw dierbare 
naar het Uitvaarthuys de Vallei in Ede,  
Bennekom of Veenendaal. U heeft bij ons al
tijd de beschikking over een mooie, huise lijke 
opbaarkamer om samen de mooie herinnerin
gen aan uw dierbare op te halen. 
 
U kunt zelf kiezen of u een 24uurs kamer  
met eigen sleutels wilt of dat u toch liever  
op afspraak komt. Wij hanteren geen 30  
minuten bezoekjes. Er is altijd ruim tijd voor 
uw afscheidsbezoek, eventueel meerdere 
malen per dag. Zo krijgt u alle gelegenheid om 
op uw eigen manier afscheid van uw dierbare 
te nemen. 

Locatie Ede
In Ede wordt u ontvangen in een authentiek 
boerderijtje uit 1912. Hier zijn twee huiselijke 
opbaarkamers gerealiseerd. Beide kamers 
hebben een koffiehoek, u kunt muziek aan
zetten en er is een zithoek en eethoek aan
wezig. ‘De Vlinderkamer’ bevindt zich aan de 
linkerzijde van het huis en is vrij ruim. Hier 
kunt u op afspraak op rouwbezoek komen. 
Ook verzorgen wij hier regelmatig een kleine 
afscheidsbijeenkomst (tot 25 personen) op in
formele wijze. Er kan hier ook een Powerpoint
presentatie getoond worden. 
Aan de rechterzijde van het pand vindt u de 
24uurs kamer ‘De Libellekamer’. Van deze 
kamer krijgt u eigen sleutels en kunt u naar 
eigen wens, 24 uur per dag naar uw dierbare 
toe gaan.

Locatie Veenendaal
De prachtige villa in Veenendaal heeft  
drie ruime huiselijke opbaarkamers. In alle  
kamers is een opbaarmogelijkheid met  
koeling. Hiervan zijn twee kamers als  
24uurs kamers beschikbaar, de Monetsuite 
en de Da Vinci Serre. Hier kunt u naar eigen 
wens,  24 uur per dag naar uw dierbare toe 
gaan. In onze verzorgingsruimte kan de 
laatste verzorging gegeven worden, met of 
zonder hulp van nabestaanden. Volledige 
privacy is gewaarborgd. 

Geheel volgens uw wensen kunnen wij 
de opbaring thuis of ergens anders 
verzorgen. De Ruiter Uitvaartzorg 
onderscheidt zich ruim twaalf jaar 
met een uniek afscheidsconcept; Het 
Uitvaarthuys.

Uitvaarthuys Ede Vlinderkamer Ede

Rouwauto



Aan de Weerkruislaan 97A in Benne-
kom bieden wij u twee 24-uurs op-
baarkamers, De Heidekamer en de 
Boskamer om in alle rust afscheid te 
nemen van uw dierbare. Ook hier ont-
vangt u eigen sleutels van uw kamer 
zodat u 24 uur per dag naar eigen in-
zicht en wens af scheid kunt nemen. 

Aula voor 50 pers.
Wij bieden op deze locatie tevens de moge
lijkheid om voor u een intiem afscheid tot 50 
personen te verzorgen. Zonder tijdsdruk. U 
krijgt van ons 4 uur de tijd voor de afscheids
plechtigheid en de condoleance, zodat u 
ruim de tijd heeft voor het afscheid en het 
samenzijn met elkaar.

Afscheid 
nemen zonder 
tijdsdruk
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Audio en visuele middelen
Er is een goede geluidsinstallatie en een 
beamer met scherm aanwezig om een  
fotopresentatie te verzorgen. 
Een opname in beeld en geluid is ook mogelijk.

Informeel samenzijn met een 
hapje en drankje? 
Ook dit verzorgen wij graag voor u. We 
ontvangen in Bennekom uw familie, uw 
vrienden en andere gasten zoals u dat graag 
heeft. 

Formeel of informeel zoals u dit voor ogen 
heeft. Met koffie en een lekkere high tea of 
een informele borrel met koude en warme 
hapjes.

Libellekamer Aula BennekomOntvangstruimte Bennekom

Libellekamer

‘Formeel of 
informeel zoals u 

dit voor ogen heeft’


