Richtlijnen gebruik mortuarium (nabestaanden)

1

:

Bewust zijn van een verantwoordelijk gebruik van het mortuarium. Het is
niet toegestaan op de wanden e.d. iets te plakken of op te hangen.

2

Men is tijdelijk gast van een respectvolle ruimte, die ook weer door andere
mensen uit de samenleving moet worden gebruikt.

3

Men draagt volle verantwoording voor het (toezien op) een correcte

afsluiting van het mortuarium.

4

Alle gebreken, schades en vermissingen

- ontstaan tijdens opbaring -

ztjn

voor rekening van nabestaanden en worden via uitvaartondernemer in
rekening gebracht.

5

Gebruik van sleutel(s) mag/moet uitsluitend plaatsvinden in aanwezigheid
van een direct (volwassen) familielid.

6
7
8

9

ZoweI toegangshek als toegangsdeur mortuarium dienen bij vertrek

ALTIJD te worden gesloten.
Nabestaanden dienenzich strikt te houden aan de toegangstijden van het
mortuarium; deze zljn dagelijks van 09.00 tot 22.00 uur.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om in geval van ongepast of
onverantwoord gebruik van het mortuarium de sleutel(s) met onmiddellijke
ingang in te nemen. Verder bezoek van het mortuarium kan dan slechts nog
in aanwezigheid van de uitvaartverzorgef .
Direct na afloop van begrafenis/crematie dienen nabestaanden de sleutel(s)
weer in te leveren

10
11

bij

de uitvaartondernemer.

In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
Kaarsen dienen aan het einde van de dag (uiterlljkzz.0O uur) te worden
gedoofd.

12 Bij het verlaten van het mortuarium

dient het licht te worden uitgedaan via

de centrale knop in de hal. Het licht in de keuken kan worden gedoofd door

met de hand/vinger de lichtkap aan te raken.

13

Indien men tijdens het bezoek koffie, thee, etc. nuttigt dan dient men zelf de
kopjes, etc. af te wassen en weer in de kastjes terug te plaatsen. Hetzelfde
geldt voor de aanwezigevazen.

14

Het gebruik van koffie, thee, etc. is vnj.Laat echter wel alles weer netjes
achter.

15

Glazen deur (nooduitgang) niet gebruiken, uitsluitend

bij nood.

16

De tuin is niet ter beschikking tijdens het gebruik van het mortuarium en
mag derhalve niet worden betreden.

17

De geluidsinstallatie staat ter beschikking en kan met gebruikmaking van
eigen cd's worden gebruikt.

18 Het instellen van de schuifivand gebeurt uitsluitend door de beheerder.
L9 Voor noodgevallen kan de telefoon in de keuken worden gebruikt.
Uitgaande gesprekk en zljn uitsluitend lokaal

20

to

egestaan.

Het mortuarium is bereikbaar op nurnmer 0252-225122.

