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27 juni 2021 

Beste, 

 

N.a.v. de corona-maatregelen bieden wij een aangepaste dienstverlening aan.  

 

BIJ HET BINNENKOMEN IN HET UITVAARTCENTRUM VRAGEN WIJ OM UW HANDEN TE ONTSMETTEN. 

HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IS VERPLICHT. 

 

Overbrengingen: 

in de mate van het mogelijke vragen wij dat er geen familie aanwezig is bij de overbrenging. 

 

Uitvaartregelingen: 

U kan steeds bellen op het algemene nummer: 050/82 40 48 
Wij verlenen een essentiële dienst en vormen een cruciale sector waarvan de dienstverlening gehandhaafd moet blijven.  

Ook wij zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke,  

het systeem van thuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.  

Afspraken op kantoor kunnen gemaakt worden met maximum 4 personen.  

Opvolging gebeurt zoveel mogelijk telefonisch en via mail.  

 

Bezoek aan het funerarium: 

Bezoek aan het funerarium kan op afspraak met maximum 4 personen of per gezinsbubbel.  

 

Aula: 

Onze aula is toegankelijk max. 1 kwartier voor aanvang van de dienst. 

Het binnenkomen en plaatsnemen in de aula gebeurt steeds per bubbel  

en volgens de richtlijnen van de ceremoniemeester. 

Wij vragen om niet langer in de aula aanwezig te blijven dan nodig. 

 

Rouwmaaltijden: 

Rouwmaaltijden zijn toegelaten volgens de regels die gelden voor de horeca: 

tafels met maximum 8 personen. 

 

Uitvaartdiensten: 

Kerkdiensten 

Kerkdiensten kunnen plaatshebben in beperkte kring. Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

Fysieke begroeting is verboden. Rouwkaartjes worden niet persoonlijk overhandigd.  

Volgende regels dienen in acht genomen te worden: het respect van de regels van social distancing;  

het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;  

de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang. 

Aula: 

Ook auladiensten kunnen in beperkte kring plaatshebben. Het dragen van een mondmasker is verplicht.  

Fysieke begroeting is verboden. Rouwkaartjes worden niet persoonlijk overhandigd. 

 

aantal toegelaten personen vanaf 27-6-2021:  

Een maximum van 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld,  

mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij uitvaartceremonie in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn; 

   

Een maximum van 400 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld,  

mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. 

 

Een afstand van 1,5 METER TUSSEN ELKE GROEP VAN 8 PERSONEN (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld), 

dient te worden gerespecteerd. 

 

Wij bieden kosteloos onze streamingsdiensten aan zodat mensen vanop afstand de dienst kunnen meevolgen.  

Dit kan door uw emailadres via mail door te geven via onze website www.timmermanbvba.be  

Op onze homepagina vindt u bovenaan rechts de rode knop “streaming”.  

Geef door voor welke dienst uw wenst mee te volgen en via welk emailadres wij u kunnen bereiken. 

U ontvangt automatisch een mail met de nodige instructies. 

 

 

Dank voor uw begrip. 

  

Jan en Nele De Grande - Timmerman, Jos en Monique Timmerman - De Lille en het ganse team 

mailto:info@timmermanbvba.be
http://www.timmermanbvba.be/
http://www.timmermanbvba.be/

