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Muziek en/of kerkkoor voor tijdens de uitvaart
Catering: koffie, thee, sappen en water voor de naaste familieleden
Gastvrouwen/Gastheren tijdens de uitvaart
De kleding voor het opbaren van de overledene

Voor
een

Crematie
• Huur van een tijdelijke kist voor opbaring van de overledene
voorafgaand aan de crematie
• Huur van de aula bij het crematorium, indien gewenst
• Urn: u kunt kiezen uit standaard urnen van hout, metaal of keramiek,
maar wij hebben ook een afbreekbare urnen van zout, aarde of een
zogeheten ‘scattering tube’, voor het uitstrooien van de as over zee.

waardig

Betaalwijzen
Betaling vindt plaats voorafgaand aan de uitvaart. U kunt contant betalen,
pinnen bij ons op kantoor, of via een bankoverboeking/storting. U kunt
de betaling ook voldoen door middel van een uitvaartverzekering zoals:
ENK, Extura, Onderlinge Hulp, AVM, ASKA, SVB, ACU, Seter of APNA.
In geval van een levensverzekering die ook de uitvaart dekt, dienen de
nabestaanden zich eerst met een overlijdensverklaring van de arts te
melden bij de betreffende verzekeraar en een garantiebrief aan El Tributo
te overleggen.

afscheid

Op de dag van de uitvaart
De nabestaanden halen de overledene op bij het rouwcentrum van
El Tributo in Otrobanda. Dit gebeurt een uur voor aanvang van de
condoleance op de locatie van de uitvaartdienst. Op dit moment zijn er
ook al 6 dragers van de familie aanwezig om de kist te dragen en in de
rouwauto te leggen.
Een aanwezige gastvrouw/gastheer zal zich aan de familie voorstellen
en blijft gedurende de gehele dag de contactpersoon van El Tributo
voor de familie. De gastvrouw/gastheer draagt zorgt voor het opspelden
van corsages bij de naaste familie en neemt ook de bloemen, kransen
en rouwkaarten in ontvangst. Zij/hij draagt verder ook zorg voor het
welzijn van de familie tijdens de uitvaart. Aan het einde van de uitvaart
overhandigt zij/hij de ontvangen kaartjes en het condoleanceboek aan
de familie.

Een uitvaart... mooi en goed verzorgd

Ten slotte
Daags na de uitvaart kunnen de nabestaanden bij hun uitvaartleider
terecht om de overlijdensakte in ontvangst te nemen en om eventuele
overige zaken te regelen, zoals dankbetuigingen in de krant en het
bestellen van een grafsteen. Feedback is voor ons belangrijk daarom
horen wij dit graag van de familieleden hoe zij de verzorging van de
uitvaart door El Tributo hebben ervaren.

Emancipatieboulevard 40
PO Box 3715
Willemstad, Curaçao

Tel +599 9 737 52 77
Fax +599 9 737 27 70
Mail info@eltributo.cw
www.eltributo.cw

geheel

volgens
de wensen

Voor een waardig afscheid

van de
overledene

Een waardig afscheid, tot in de puntjes verzorgd. Graag bieden wij u deze
complete handleiding aan, als leidraad bij het plannen en organiseren
van uw ‘laatste groet’. Zo bespaart u uw nabestaanden, die al genoeg te
verwerken hebben, veel zorgen.
Op het moment dat iemand overlijdt, krijgen de familieleden die
achterblijven een heleboel te verduren. Naast het verwerken van veel
verdriet, moeten zij ook allerlei keuzes maken voor de uitvaart en
daarnaast nog tal van praktische zaken regelen voor later. Gelukkig kunt
u zelf van tevoren al een heleboel regelen en vastleggen. Daarmee haalt u
alvast een grote last van de schouders van uw dierbaren die achterblijven.
El Tributo helpt u hier graag bij!
Zaken die u zelf kunt regelen
• Een goede uitvaartverzekering: dat bespaart uw nabestaanden alvast
een heleboel zorgen.
• Het opschrijven van uw wensen: schrijf ergens uw wensen op voor uw
uitvaart, laat een testament opmaken en kom eens langs bij El Tributo
om uw uitvaart alvast met een van onze uitvaartleiders te bespreken.
Zoek alvast alle elementen uit die het best bij u passen.
• Een ‘checklist’ voor uw nabestaanden: maak een checklist met
alle belangrijke administratieve gegevens, zoals uw bankgegevens,
abonnementen, credit cards, lidmaatschappen, verzekeringen, email
adressen, passwords, social media accounts, etc.
Het moment van overlijden
Op het moment dat iemand overlijdt, dient er een arts te worden gebeld
die officieel de medische verklaring zal afleggen. Zodra dit gebeurd
is, kan El Tributo worden gebeld om de overledene te komen ophalen.
Voor een waardig afscheid

Nabestaanden dienen van de arts een drietal verklaringen te ontvangen,
die met de overledene aan El Tributo meegegeven worden. Verwijder
a.u.b. alle sieraden en kostbaarheden van het lichaam van de overledene.
Het ophalen van de overledene
De nabestaanden bellen El Tributo op om de overledene op te komen
halen op de locatie waar hij/zij is overleden. Vanuit de locatie wordt de
overledene direct overgebracht naar het rouwcentrum van El Tributo in
Otrobanda. Hier verblijft de overledene in de koeling, totdat hij/zij wordt
opgebaard voor de uitvaart.
Afspraak met een uitvaartleider
Een uitvaartleider van El Tributo neemt zo spoedig mogelijk na het
ophalen van de overledene telefonisch contact op met de nabestaanden
voor het maken van een afspraak. Wij kunnen dan bij u thuis komen, maar
u bent ook van harte welkom op ons kantoor aan de Nieuwe Havenweg
(Emancipatieboulevard).
Organisatie van de uitvaart
U geeft aan El Tributo één gemachtigde op. Deze contactpersoon regelt
alle communicatie tussen El Tributo en de familie, over de uivaart. De
nabestaanden dienen bij het eerste gesprek het trouwboekje en/of het
identiteitsbewijs van de overledene te overleggen aan de uitvaartleider.
Hiermee kan de uitvaartleider zich vervoegen bij de burgerlijke stand
(Kranshi) ter verkrijging van de officiële overlijdensakte. Kranshi maakt
ook in het trouwboekje aantekening van het overlijden van de persoon.
De gemachtigde dient ook zijn of haar eigen identiteitsbewijs mee te
brengen.
Wat moet er allemaal geregeld worden?
De uitvaartleider bespreekt de volgende zaken met de nabestaanden om
de wensen van de overledene zoveel mogelijk te vervullen:
• Datum van de uitvaart
• Huur van ruimte in de koeling (het aantal dagen dat de overledene in
de koeling zal liggen)
• Overlijdensberichten in kranten (met of zonder foto), op de radio en/of
televisie en Facebook
• De kist: u heeft keuze uit een ruim assortiment van modellen, kleuren
en materialen
• U kunt een keuze maken uit kleur en model van onze Cadillacs.
Bloemen voor op de kist, corsages, kransen, strooibloemen voor het
afscheid, speldenkussens, schouderlinten voor de dragers, linten voor
op de kransen
• Condoleanceboek, pepermunt/snoepjes, sigaren
• Kerk of de uitvaartzalen van El Tributo in Otrobanda, Bottelier of elders

