
Begrafenisvereniging 

Warten e.o. 

 
Onze vereniging: een parel in Uitvaartland 

 

Een overlijden heeft een grote impact in het leven. Uitvaartvereniging 

Memento Mori helpt bij het zorgvuldig regelen van de uitvaart. 

Waarom is een lidmaatschap zo belangrijk? Heel simpel: onze 

meerwaarde voelt u op momenten dat het écht moeilijk is. 

 

 

 

Onopvallend en goed doen wij ons werk. Maar in de hectiek van vandaag de dag zou u ons zo over 

het hoofd kunnen zien en dat is jammer, want we hebben u en uw nabestaanden veel te bieden. 

 

Voordelig 

Als er iets is wat ons doel niet is, dan is dat het maken van winst. Daardoor vallen de kosten mee. 

Vergelijk onze tarieven maar eens met die van een commerciële uitvaartverzorger. Dan is meteen 

duidelijk wat we bedoelen. Zo blijven we dicht bij ons doel: mededorpsgenoten met respect 

begeleiden op hun laatste reis, of dat nu een begrafenis of een crematie betreft. Dat doen we al sinds 

1904, in een tijd waarin we veel meer dan nu op elkaar waren aangewezen; een tijd waarin mienskip 

geen naam had, maar gewoon een eerste levensbehoefte was.  

 

Erfgoed om te koesteren 

Niet voor niets behoren uitvaartverenigingen tot het Immateriële Culturele Erfgoed Nederland. Een 

predicaat dat de waarde van onze traditie bevestigt. Een waarde die we tot in lengte van jaren willen 

blijven koesteren. Om een gezonde vereniging te blijven hebben we leden nodig. Ook nieuwe.  

 

Professioneel 

Misschien bestaat het idee dat zo’n oude vereniging toch niet van deze tijd is. Niets is minder waar. 

De tijd dat de bakker tussen het brood bakken door in de huid van de uitvaartbode kroop ligt ver 

achter ons. 

 

Tegenwoordig beschikken we als uitvaartverenigingen over professionele uitvaartverzorgers met een 

groot hart voor traditie in een eigentijds jasje. Persoonlijke wensen, samen met die van de 

nabestaanden, zijn de basis van een mooi en waardevol afscheid.  

 

Bijverzekeren 

Bij een verzekeraar wordt een uitvaarpolis afgesloten en bij onze vereniging wordt gesproken van 

een lidmaatschap. Er wordt geen premie maar contributie betaald. Er wordt geen uitkering 

ontvangen, maar een ledenkorting. Eerlijk is eerlijk: de ledenkorting dekt niet de kosten van een 

uitvaart. Is er een eigen spaarpotje, dan is bijverzekeren voor een bepaald bedrag een reële optie.  

 

Ontzorgen 

Als lid van onze vereniging mag er worden vertrouwd op een uitvaart die tot in de puntjes verzorgd 

wordt. Wij ontzorgen. Onopvallend en Doodgewoon Goed. Lid worden van onze vereniging is dan 

ook heel logisch. 
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Na een overlijden kunnen nabestaanden gebruik maken van de diensten van onze vaste 

uitvaartverzorger, dit tegen veel lagere tarieven dan een uitvaartverzorger van een commerciële 

organisatie mét winstoogmerk. 

 

Laatste wensen 

Soms wil iemand zijn of haar eigen laatste wensen voor de uitvaart bespreken en eventueel 

vastleggen. Dit is niet vanzelfsprekend, maar het komt wel steeds vaker voor. Door wensen vooraf 

kenbaar te maken, zorgt dit voor rust bij u en uw nabestaande. Onze uitvaartverzorger kan u 

adviseren over alle mogelijkheden en hierbij horende kosten. Een voorgesprek is vrijblijvend en 

kosteloos. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze vereniging.  

 

Extra informatie 

 

Contributie leden p/jaar : €  12,00  

Ledenkorting bij overlijden : € 500,00 

Tot 18 jaar   : gratis meeverzekerd mits geregistreerd bij de vereniging en 

     één van de ouders lid is van de vereniging.  

 

Voordelen van een lokale uitvaartverzorger (van een uitvaarvereniging zoals Memento Mori) t.o.v. de 

grotere uitvaartzorgbedrijven/verzekeringmaatschappijen op een rij: 

 

1. De uitvaartonderneming is een kleinschalige onderneming. 

2. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staat centraal. Nabestaanden beslissen alles zelf. 

3. Iedere uitvaart wordt samen met de nabestaanden op maat samengesteld (geen gebruik van 

 vaste draaiboeken). 

4. Er wordt alleen betaald voor diensten en producten die daadwerkelijk afgenomen worden. 

5. De uitvaart hoeft niet direct in één gesprek geregeld te worden. De uitvaartverzorger komt 

indien gewenst, iedere dag persoonlijk langs om beetje bij beetje meer vorm aan de uitvaart 

gegeven. Er is geen maximumtijd die aan het verzorgen van een uitvaart wordt besteed. Er 

wordt niet op een uurtje gekeken, dit in tegenstelling tot commerciële uitvaartverzorgers. 

6. Het uitgangspunt is dat de uitvaartverzorger die de uitvaart met de nabestaanden bespreekt 

ook degene is die op de dag van de uitvaart de algehele leiding heeft.  

 

We verwelkomen u graag. Geef u op als lid en/of vraag eerst meer informatie bij het secretariaat via 

mementomoriwarten@gmail.com. 

 


