De eerste stappen bij een overlijden
• Bel de (huis)arts. Deze komt dan langs en stelt het overlijden vast.
• Informeer de naasten.
• Als u in het buitenland bent, belt u eerst uw reisverzekering.
• Neem contact op met PCB Uitvaartzorg. Wij zijn
zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 030 262 22 44.
• Controleer of er een donorcodicil of
uitvaartwensenformulier is.
• Ga na of er een uitvaartverzekering is.
• Leg kleding en accessoires klaar zodat
wij uw dierbare kunnen verzorgen en
kleden.

De vestigingen van PCB Uitvaartzorg
Uitvaartcentrum
en kantoor
Donaudreef 25
Utrecht
030-262 2244

Afscheidswinkel
Uilenpad 1
Bilthoven
030-221 7229

Afscheidswinkel
Dorpsstraat 6
Nieuwegein
030-605 1630

Uitvaartcentrum
Jufferstraat
Jufferstraat 1
Zeist
030-695 3083

• Aula voor
plechtigheid
• Condoleanceruimte
• Opbaren
• Rouwbezoek
• Kantoor
uitvaartleiders
• Drukkerij

• Verkoop urnen en
gedenkartikelen
• Persoonlijk en
professioneel
advies op het
gebied van afscheid
en uitvaart
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PCB Uitvaartzorg Utrecht
Donaudreef 25
3561 EL Utrecht
030-262 2244
info@pcbuitvaartzorg.nl
www.pcbuitvaartzorg.nl

Luisteren tussen
de regels door
Sinds 1933 het vertrouwde
adres voor het verzorgen
van begrafenissen
en crematies in de regio

Als het om uw uitvaart gaat,
geeft u de toon aan
Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Er moet
veel geregeld worden. Wij begeleiden u naar een uitvaart
die bij u past. Wij ontzorgen, maar u behoudt zelf de
regie waar u dat wenst.
PCB Uitvaartzorg is kleinschalig en thuis in de regio.
Als coöperatieve vereniging hebben wij geen winstoogmerk. Word lid en denk mee over de koers van
PCB Uitvaartzorg.

“Het voelde zeer vertrouwd.
Meer dan alleen een
dienst die werd geboden.
Het voelde oprecht.”

“Blij met het advies om
een pastor in te schakelen
om de uitvaartceremonie
te begeleiden”

Keurmerk uitvaartzorg
PCB Uitvaartzorg is aangesloten bij de branchevereniging BGNU en
beschikt over het Keurmerk Uitvaartzorg dat de betrouwbaarheid,
transparantie en kwaliteit binnen de branche waarborgt. U kunt
rekenen op heldere afspraken en een transparante kostenbegroting.
Depositofonds
Wilt u er zeker van zijn dat uw nabestaanden niet met de kosten
van uw uitvaart worden belast? Open dan een deposito. U zit
niet vast aan allerlei voorwaarden en spaart onder uw eigen
voorwaarden voor een uitvaart die bij u past.

PCB Afscheidswinkels
De medewerkers van onze Afscheidswinkels
staan u graag te woord over de mogelijkheden
rondom uitvaarten. Middels een adviesgesprek
kunt u uw uitvaartwensen vastleggen en een
vrijblijvende kostenberekening laten maken.
U vindt er herinneringssieraden, urnen en
troostgeschenken. Maar u bent er ook altijd
welkom voor een luisterend oor en een ‘bakje
troost’.

Lidmaatschap van PCB Uitvaartzorg
U bent lid van PCB Uitvaartzorg voor een eenmalig bedrag van
10 euro. U ontvangt op gezette tijden een bulletin over het reilen
en zeilen van onze uitvaartorganisatie. Daarnaast krijgt u tijdens
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gelegenheid om mee te
denken over de koers die wij varen. Voor leden brengen wij 150 euro
in mindering op het basistarief voor het verzorgen van de uitvaart.

