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Onderwerp Besloten: 

 

MAXvandaag. (2018). Roos [Foto]. Begraven of cremeren? veel mensen weten het niet van hun 

partner. https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/familie-relatie/begraven-of-cremeren-veel-

mensen-weten-het-niet-van-hun-partner/  
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Printenblind.nl. (z.d.). Rouwkaart [Foto]. Rouwkaart drukken. 

https://www.printenbind.nl/kaart/rouwkaart  

https://www.meride.nl/orienteren/typen-uitvaarten/besloten-uitvaart/
https://www.meride.nl/orienteren/typen-uitvaarten/besloten-uitvaart/
https://www.printenbind.nl/kaart/rouwkaart


 

 

Assieraad. (z.d.). Rouwkist met bloemen [Foto]. Waar aan denken na een overlijden? 

https://assieraad.com/uitvaartinformatie/waar-aan-denken-na-een-overlijden/ 
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http://uitvaartinbeeld.com/portfolio_category/laatste-rustplaats/page/2/ 
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NRC. (z.d.). Natuurbegraafplaats [Foto]. Duurzaam doodgaan doe je zo. 
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Eerste elektrische crematie in Gelderland. 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2433474/Duurzaam-naar-het-hiernamaals-Eerste-

elektrische-crematie-in-Gelderland 
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Klassiek: 

 

Begrafenis-uitvaart. (z.d.). Koffie en cake, koffietafel uitgebreid [Foto]. https://www.begrafenis-

uitvaart.net/uitvaartdag/condoleance/ 

 

Taptoe. (z.d.). Uitvaartmedewerker gehuldigd [Foto]. https://www.taptoe.be/regionaal-
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Loteringen uitvaart. (z.d.). Gemotoriseerd vervoer [Foto]. 

https://loteringenuitvaart.nl/mogelijkheden/vervoer/  
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Heiso. (z.d.). Mini urn, messing, klassieke vorm [Foto]. https://heiso.de/nl/produkte/mini-urne-
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Bol.com. (z.d.). Donau grafkist uitvaartkist [Foto]. https://www.bol.com/nl/p/donau-grafkist-

uitvaartkist/9200000075790412/ 

 

Uitvaartverzorging de Vries. (z.d.). Uitvaartverzorging Landsmeer: details en rituelen [Foto]. 
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Achter het masker. (2017). Een lach en een traan [Illustratie]. 
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Remember me. (z.d.-e). Rij met rouwende mensen [Foto]. 

https://static.rememberme.nl/min/media/m5a02b6ab0577d6.12641459Rij-met-rouwende-

mensen.jpg 

 

Ammoniet Uitvaartbegeleiding. (z.d.). Online condoleanceregister [Foto]. 

https://www.ammonietuitvaartbegeleiding.nl/condoleanceregister.html 
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