
MIJLPAAL VOOR UITVAARTVERZORGING DE WIT

Laatste trends 
in nieuwe uitvaartcentrum in Velp

BEZOEK DE OPEN DAG
in ons nieuwe uitvaartcentrum
in Velp op zaterdag 12 mei

Uitvaartverzorging De Wit heeft een nieuw uitvaartcentrum aan de
Arnhemsestraatweg 344 in Velp. De officiële opening is vrijdag 11 mei.
Op zaterdag 12 mei houden we open dag. Iedereen is welkom van 11.00
tot 16.00 uur. De open dag is een uitgelezen gelegenheid om eens rustig
rond te kijken in een modern uitvaartcentrum en vooral om een goed
beeld te krijgen van de huidige mogelijkheden op het gebied van uit-
vaartverzorging. De open dag is zeker ook interessant voor mensen die
niet in Arnhem of Velp wonen. Wij hanteren namelijk in al onze uit-
vaartcentra in de Liemers, de Over-Betuwe en de Veluwezoom dezelfde
filosofie en werkwijze.
Uiteraard zijn tijdens de open dag medewerkers aanwezig om tekst en
uitleg te geven. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Vocaal
ensemble Aquamarant staat garant voor de muzikale omlijsting.

Uitvaartverzorging De Wit
Lubbers & De Wit I Van Dalen & De Wit I AUV & De Wit I Over-Betuwe & De Wit

Het nieuwe uitvaartcentrum is niet alleen aan de
buitenkant prachtig. De binnenkant is minstens
net zo mooi met een tijdloos interieur met een
zowel moderne als warme uitstraling. Het nieu-
we centrum is voorzien van de laatste snufjes,
zoals een beamer in het plafond om tijdens de
uitvaart foto’s en filmmateriaal te laten zien. De
Wit denkt dat daarvoor veel belangstelling zal
bestaan want met foto’s en filmmateriaal kan de
uitvaart nog persoonlijker en intiemer worden
gemaakt.

De persoonlijke aanpak heeft zich langzamer-
hand ontwikkeld tot hét onderscheidende aspect
van Uitvaartverzorging De Wit. Voor individuele
begeleiding van de nabestaanden en een luiste-
rend oor heeft De Wit betrokken uitvaartverzor-
gers, die uw steun en toeverlaat zijn, en een
nazorgteam, dat ook na de uitvaart voor u klaar
staat.

Kwaliteit, toewijding, persoonlijke betrokken-
heid, flexibiliteit, vertrouwen en vertrouwelijk-
heid zijn voor De Wit de kernwaarden. In onze
visie is elke uitvaart uniek. Ons uitgangspunt is
dat u zegt wat u graag zou willen en wij dat dan

MET DE INGEBRUIKNAME VAN EEN PRACHTIG UITVAARTCENTRUM IN VELP BEREIKT UITVAART-
VERZORGING DE WIT EEN NIEUWE MIJLPAAL. AAN DE ARNHEMSESTRAATWEG KRIJGT DE WIT DE
BESCHIKKING OVER EEN MODERN CENTRUM DAT ALLE MOGELIJKHEDEN BIEDT OM DE LAATSTE
TRENDS OP GEBIED VAN UITVAARTVERZORGING AAN HET TOCH AL BREDE DIENSTENPAKKET 
TOE TE VOEGEN.

gaan regelen. Wat ons betreft is elke persoon-
lijke invulling mogelijk. Dit betekent dat u kunt
kiezen voor een traditionele uitvaart, maar ook
voor een totaal andere invulling.

Uitvaartverzorging De Wit heeft alle benodigde
diensten en faciliteiten ‘in eigen huis’. Eén tele-
foontje (0316-524174, dag en nacht bereikbaar)
is voldoende om alle aspecten van de uitvaart tot
in detail geregeld te krijgen. Nabestaanden 
kunnen hun dierbare thuis opbaren of in een
uitvaartcentrum. Wij hebben uitvaartcentra in
Lobith, Pannerden, Zevenaar, Duiven, Velp,
Bemmel en Lent. U kunt bij De Wit ook een ver-
zekering afsluiten om uw uitvaart persoonlijk te
regelen. U kunt zich tevens bij Uitvaartverzor-
ging De Wit laten inschrijven in het uitvaart-
register.

VRAAG ONZE NIEUWE
BROCHURE AAN!

U kunt de nieuwe brochure van Uitvaartverzorging De Wit 
bestellen via telefoonnummer (0316) 52 41 74

Over-Betuwe & De Wit
Begrafenis- en Crematieonderneming (voorheen Wil Jansen)
Bemmel / Lent (0481) 46 18 84 

www.uitvaartverzorging-dewit.nl
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