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Linda van Alfen Uitvaartbegeleiding in de regio Amersfoort
Terug kunnen kijken op een mooi en warm persoonlijk afscheid biedt  
veel troost. Ik begeleid, adviseer, draag ideeën aan en denk met u mee  
wanneer een dierbare overleden is. Iedere uitvaart is anders, maar  
aandacht is er altijd vanuit het hart. 

Het is een moeilijk moment wanneer een dierbaar 
persoon is overleden. Juist in deze emotionele  
tijd is het laatste afscheid een belangrijke stap  
in het rouwproces en bij het herinneren van  
uw dierbare. Ik begeleid u bij het afscheid nemen 
op een informele en betrokken manier. Linda  
van Alfen Uitvaartbegeleiding streeft er naar dat  
u afscheid neemt op een wijze die bij u past.

Verbinding 
Samen een uitvaart organiseren heeft een functie. 
U denkt met elkaar na over welke woorden u kiest, 
hoe de rouwkaart er uitziet en welke symbolen
u gebruikt. Door het samen te bespreken bent u 
aan het reflecteren en ontstaat er verbinding.

Kinderen 
Kinderen staan midden in het leven. Maar ook  
zij krijgen te maken met de dood. Naast uitvaart-
begeleider ben ik zelf ook moeder. Ik vind het 
belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk bij een 
uitvaart worden betrokken. Juist voor kinderen is 
het belangrijk om ook gehoord en gezien te wor-
den tijdens deze dagen.

Rouwkamers  
Linda van Alfen Uitvaartbegeleiding werkt samen 
met de faciliteiten van het CBA Amersfoort.  
Waardoor u, uw familie en naasten gebruik  
kunnen maken van de rouwkamers op Rusthof,  
als u niet voor een thuisopbaring kiest. U heeft  
24 uur per dag toegang tot deze sfeervolle ruim-
ten. U kunt dan afscheid nemen in de dagen tot 
de uitvaart wanneer u dat wilt.

Voorgesprek 
U kunt ook een beroep op mij doen voor een 
informatief gesprek vóór het sterven. Samen  
bespreken we dan uw wensen over uw eigen uit-
vaart en de mogelijkheden die er zijn. 

Kosten 
De kosten van een uitvaart zijn van veel factoren 
afhankelijk. U kunt denken aan een totaalbedrag 
van €4.500 tot €10.000 en meer. Tijdens de begelei-
ding geef ik u zo snel mogelijk een gespecificeerde 
kostenindicatie. Ongeacht waar u verzekerd bent.

Verzekering  
U kunt met bijna elke uitvaartverzekering terecht 
bij Linda van Alfen Uitvaartbegeleiding. U bent 
niet verplicht te kiezen voor de uitvaartonder- 
neming die de verzekeringsmaatschappij aanwijst.  
In overleg met de verzekeringsmaatschappij 
bespreken we samen de mogelijkheden en welk 
bedrag zij uitkeren.
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