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AULA VOOR ALLE  AFSCHEIDSPLECHTIGHEDEN



familiebedrijf

Sinds onze oprichting in 1977 zijn wij een familiebedrijf, 
een onafhankelijke en zelfstandige onderneming. 
Wij garanderen een persoonlijk en familiaal contact.

Onze betrachting blijft steeds dezelfde: luisteren naar uw wensen en 
overtuiging en deze omzetten naar een perfecte regeling en 
uitvoering, mét oog voor detail maar zonder overbodige zaken. 

Doorheen de jaren hebben wij het vertrouwen gekregen van vele 
families die telkens opnieuw beroep doen op ons en daar zijn wij 
dankbaar voor. Wij blijven ons elke dag inzetten voor hen en blijven 
trouw aan onze eigen principes: een correcte aanpak, een discrete 
steun en een verzorgde begeleiding.

Van links naar rechts:
Jos Timmerman, Monique De Lille, Nele Timmerman, Jan De Grande
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de start van begrafenisonderneming 
Jos Timmerman - De Lille in Loppem1977

historiek

1982
1987
1991
1996

2001
2007
2010

overname van een begrafenisonderneming 
in Sint-Michiels, opening van het tweede filiaal

10 jaar na de start opening van
het eerste funerarium in Loppem

omvorming van éénmanszaak tot de 
vennootschap Jos Timmerman bvba

verhuis in Sint-Michiels naar de Dorpsstraat 22 
waar een tweede funerarium geopend wordt

opening van een derde filiaal in Oostkamp 
door Jan en Nele De Grande - Timmerman 

uitbreiding van de zaak in Oostkamp 
om de service nog te verbeteren

opening vernieuwd uitvaartcentrum 
in Loppem met een eigentijdse, unieke aula

wij zijn een subagent van Corona Direct en
kunnen uw uitvaartverzekering helpen regelen2012
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Wij zijn 24/24u, 7 dagen op 7 bereikbaar op het telefoonnummer 

050/ 82 40 48 
en na een melding van overlijden wordt u onmiddellijk bijgestaan.
 
Onze dienstverlening is niet gebonden aan de streek 
waar wij gevestigd zijn. Iedereen kan bij ons terecht.

Onthoud dat u steeds zelf mag kiezen wie voor u een uitvaart verzorgt. 
Niemand kan u verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer 
onder de arm te nemen, welke redenen ook worden aangewend.

bij een overlijden
wat te doen



Wij zorgen voor een vlotte overbrenging en opbaring 
in één van onze 3 funeraria: Loppem, Sint-Michiels of Oostkamp.

Er kan in een rustige, familiale sfeer 
afscheid genomen worden van de overledene.

 Loppem OostkampSint-Michiels

De opmaak, het drukken en de afwerking van de rouwbrief, 
het gedachteniskaartje, het afscheidsboekje, ...
worden volledig in eigen beheer uitgevoerd, 
waardoor wij een snelle levering kunnen garanderen.

Persoonlijke accenten of een volledig eigen ontwerp 
kunnen wij voor u uitwerken.



Wij beschikken over een eigentijdse aula 
die rust en sereniteit uitstraalt en 

waar de intimiteit steeds bewaard wordt.

Er kunnen een 140-tal personen comfortabel 
zitten en in de aansluitende foyer en ruime 

inkomhal is er voldoende ruimte om tot 400 
mensen de dienst mee te laten volgen.

een zeer persoonlijke 
afscheidsdienst 
in onze aula 



Er is een perfecte klank- en lichtinstallatie voorzien, 
beeldweergave behoort ook tot de mogelijkheden, 
alsook het opnemen van de dienst.

De dienst kan verschillende vormen aannemen 
en door diverse personen worden voorgegaan. 

Op basis van een open en vertrouwensvol gesprek 
wordt er samen met u gewerkt 
aan een persoonlijke uitvaartplechtigheid. 
Wij houden steeds rekening met uw eigen wensen 
en overtuiging.



voorafregeling

Steeds meer mensen nemen maatregelen om vooraf zelf hun uitvaart 
te regelen en willen bij leven bepaalde zaken met betrekking tot hun 
uitvaart vastleggen in een wilsbeschikking.

Indien u een uitvaart vooraf wil regelen, kan u een afspraak maken 
met ons. Uw uitvaart wordt dan volgens uw wensen en ideeën 
besproken en in detail vastgelegd. Wijzigingen zijn steeds mogelijk.

Als subagent van Corona Direct kunnen wij u ook helpen met een 
aangepaste uitvaartverzekering.  

U beslist zelf of u al dan niet een vooraffinanciering aan een 
voorafregeling vastkoppelt. 

Misschien verkiest u dat enkel uw wilsbeschikking wordt genoteerd, 
zonder verdere financiële regeling? Ook dat is mogelijk. 



grafmonumenten

Sinds de start van ons familiebedrijf 
staan wij ook zelf in voor het leveren 
en plaatsen van grafmonumenten. 

U kan bij ons terecht voor:
graf- en urneveldmonumenten, columbariumplaten,
letters, foto’s, grafversiering, …

De keuze hierin is zeer divers 
en met onze ervaring kunnen wij u vele mogelijkheden 
nader toelichten. 

Aarzel dan ook niet om hiervoor een afspraak te maken. 



ceremonie

Ceremoniemeesters Jos, Jan en Nele zorgen voor een discrete 
begeleiding tijdens de uitvaartplechtigheid.

Ook voor uw huwelijk kan u beroep doen op onze jarenlange ervaring
als ceremoniemeester.

Wij kunnen de volledige organisatie en het rimpelloos verloop van uw 
huwelijksdag voor onze rekening nemen.

Vooraf bespreken we hoe u de huwelijksdag wil georganiseerd zien, 
zodat u zich die dag nergens meer zorgen hoeft over te maken.
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vakmanschap



wij beantwoorden 
steeds uw oproep 

één telefoonnummer 
voor de 3 vestigingen:

050/ 82 40 48

www.t immermanbvba.be

Steenbrugsestraat 3
8210 Loppem - Zedelgem

Loppem

Brugsestraat 35
8020 Oostkamp

Oostkamp

Dorpsstraat 22
8200 Sint-Michiels - Brugge

Sint-Michiels
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