
Uw uitvaart volgens uw eigen keuzes en wensen. 

De mogelijkheid uw persoonlijke keuzes kenbaar te maken. 

     V.B.C. 
 

• INFORMEERT 

• ADVISEERT 

• BEGELEIDT 

• 24 U/24 

Voorzorg uitvaart          V.B.C. - HEIRBRANT 

Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart ? Begrafenis of crematie?Religieuze 
plechtigheid? Bloemen? Maak duidelijke afspraken voor de uitvaart die u ver-
dient, afgestemd op uw laatste wensen. 

V.B.C. biedt u informatie en advies. 
    
De meeste mensen vermijden aan hun uitvaart te denken tot ze geconfronteerd 
worden met een overlijden van een dierbare. Indien u wacht tot dit pijnlijk en 
emotioneel moment is het soms zeer moeilijk de juiste beslissingen  
te treffen. 

V.B.C. waakt over uw laatste wensen. 
 
Een belangrijk aspect is uw laatste wensen omzetten in de praktijk. Bij de uit-
vaartbespreking kan u zowel materiele afspraken (keuze kist, lijkwagen,…)    
alsook persoonlijke wensen bepalen (begrafenis, crematie, burgerlijke of        
religieuze plechtigheid, overlijdensbericht, bestemming laatste rustplaats,      
aandenkenkaartje, muziekkeuze, teksten, foto’s,….). 

 

 V.B.C.  respecteert 
 

• UW KEUZE 

• UW WENSEN 

• UW LAATSTE WIL 

• UW UITVAART 

 

In alle vrijheid beslist u over uw laatste wensen. 

 
Kledij van de overledene 
Verzorging van de overledene 
Funerarium / Opbaring 
Kisting 
Begrafenis / Crematie 
Religieuze plechtigheid 
Kist / Urne 
Rouwwagen 
Overlijdensberichten / Krant 
Aandenkenkaartjes 
Muziek / Teksten / Foto 
Grafmonument 
Bloemen 
Enz... 
 
 



V.B.C. zal uw wensen laten kennen en respecteren. 

 
Onze uitvaart-formule 
Stort op een bankrekening geleidelijk aan het bedrag dat overeenstemt met de    
kosten van de uitvaart. Eenmaal u een offerte heeft en uw wensen bekendgemaakt, 
openen we u een bankrekening en stort u daarop volgens uw eigen ritme. 

Kies voor zekerheid in moeilijke tijden. 
 
 
Argumenten die voor deze formule pleiten: 
 
1. Geen zorgen voor uw nabestaanden. 
2. Geen medische controle. 
3. Het gespaarde bedrag kan eventueel onmiddellijk worden opgenomen. 
4. Vrije keuze van de begunstigden. 
5. De periodiciteit van de stortingen houdt rekening met de financiële mogelijkheden  
    van de contractant. 
6. De keuze van de begrafenisondernemer wordt gerespecteerd. 
7. Bijstand 24u/24 en 7d/7. 

V.B.C. stelt u een oplossing voor. 

V.B.C. ondersteunt u en uw nabestaanden. 

 

Ons adres: 
 
V.B.C.  -  Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w.  
Van Arteveldestraat 140 / 16 
1000 Brussel 
 
Filiaal: 
Sint-Amandsstraat 87 
1853 Strombeek-Bever 
 

T 02/502.14.24  (24u/24 & 7d/7) 
 
 
Aarzel niet ons te contacteren indien uw bijkomende inlichtingen wenst.  
 

Bezoek onze website www.aic-vbc.be 

  V.B.C. stelt voor 
 

• EEN OFFERTE 

• BANREKENING 

• EIGEN RITME 

• VRIJE KEUZE 

         


