WELKOM IN HET
HUIS VAN AFSCHEID
Het Huis van Afscheid, gevestigd aan
de Tuinzigtlaan in Breda, biedt uitvaart
verzorgers en particulieren ondersteuning
in alles wat nodig is in de periode na
overlijden tot aan de uitvaart.

VOOR IEDEREEN
Inmiddels weten al heel wat uitvaartverzorgers ons te vinden.
Vaak hebben zij niet alle faciliteiten van een uitvaartcentrum in
eigen huis. Het Huis van Afscheid biedt hen de mogelijkheid om
een overledene te verzorgen en op te baren in een van de drie
huiselijke afscheidssuites. Ook particulieren die een uitvaart zelf
willen vormgeven, kunnen terecht in het Huis van Afscheid.

WAT VIND JE ER?
In het Huis vind je alle faciliteiten
die nodig zijn in het proces van
overlijden tot uitvaart. Zo kunnen
we het vervoer van een overledene
regelen en hebben we een speciale
ruimte om de overledene te verzorgen.
Bijzonder aan het Huis van Afscheid
zijn de afscheidssuites die 24 uur
per dag toegankelijk zijn voor familie
en afscheidsbezoek.

AFSCHEIDSBEZOEK
Bezoek ontvangen mag natuurlijk ook. Om familie,
vrienden en andere relaties op te vangen, hebben
we een rustige ruimte gecreëerd.

EEN ECHT
THUIS GEVOEL
Thuis opbaren is niet altijd
mogelijk of gewenst. Maar je
zoekt wel een fijne, huiselijke
omgeving voor je dierbare.
Daarom heeft het Huis van
Afscheid drie verschillende,
huiselijk ingerichte afscheids
suites. Nabestaanden kunnen
daar 24 uur per dag terecht.
De suites bieden alle ruimte
om persoonlijke spullen een
plekje te geven.

De olijfgroene opbaarsuite de ‘Madelief’
is ingericht met natuurlijke materialen
en straalt rust uit.

Deze zachtblauwe ruimte
met natuurlijke elementen,
de ‘Sering’ genaamd, is de lichtste
suite van het Huis van Afscheid.

De ‘Pioen’ is de suite met
vele houten elementen die
een warme sfeer creëren.

DUURZAAM VERVOER

Het Huis van Afscheid ligt op loopafstand
van het crematorium en begraafpark van
Zuylen. Met onze prachtige loopkoets kun
je de overledene op de dag van de uitvaart
zelf begeleiden naar een van de aula’s van
Zuylen. Een mooi én duurzaam ritueel.

Wat als jouw dierbare altijd graag
fietste, als duurzaamheid een rol
speelt in jouw leven…. hoe mooi
is het dan om deze op de fiets
weg te brengen naar zijn of haar
laatste rustplaats? Onze rouwfiets
is een milieuvriendelijke manier
(een fiets met aanhanger) om
jouw dierbare te vervoeren.

Het Huis van Afscheid is een initiatief van de Stichting
Begraafplaatsen en Crematoria (SBC). De stichting
Beheert elf begraafparken en een crematorium in
en om Breda. SBC heeft als missie ‘uitvaarten op
een dusdanige wijze te verzorgen dat nabestaanden
beter in staat zijn het geleden verlies te verweven
met hun verdere leven’. Omdat wij iedere uitvaart
verzorger en particulier daartoe in staat willen stellen,
ondersteunt SBC de branche met dit innovatieve
service center. Niet toevallig staat het Huis van Afscheid
aan de T uinzigtlaan, direct naast het crematorium en
begraafpark van Zuylen. Die nabijheid heeft uiteraard
grote, logistieke voordelen in het traject. Nabestaanden
herkennen het bovendien als een vertrouwde plek
voor afscheid en herdenking. Rationeel èn emotioneel
gezien, is dus geen betere locatie denkbaar voor het
Huis van Afscheid.

MEER INFORMATIE?
Het Huis van Afscheid is beschikbaar
voor iedereen. Wie de uitvaart ook
verzorgt, je kunt altijd gebruikmaken
van het Huis van Afscheid. Benieuwd
hoe het eruit ziet of wens je meer
informatie? Neem gerust contact
op voor een rondleiding of advies.

Tuinzigtlaan 9
4813 XH Breda
076 -521 4025 / 06-28352841
www.hethuisvanafscheid.nl
info@hethuisvanafscheid.nl
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