Waarde collegae,
Bij Crematorium Duin- en Bollenstreek staat het team te allen tijde voor u klaar. Afscheidsdiensten
kunnen zoals altijd 24 uur per dag, 7 dagen in de week plaatsvinden in één van onze aula’s of
familiekamers. Ook op zon- en feestdagen kunt u bij ons terecht.
We blijven in deze periode gratis Live Stream aanbieden (live meekijken én 30-dagen terugkijken)
voor iedere dienst die plaats vindt in een van onze aula’s. Bij de aanname vragen we of een Live
Stream code gewenst is. Wij maken direct dezelfde dag de unieke code aan zodat deze op de kaart
kan worden vermeld.
Wat is er allemaal mogelijk na 1 juli?
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Afscheidsdiensten in de Grote Aula voor 100 personen, ook 100 personen horeca
Afscheidsdiensten in de Kleine Aula voor 60 personen, ook 60 personen horeca
In de Grote Aula zijn zitplaatsen beschikbaar voor 150 personen
Bovenstaande aantallen zijn in overleg uit te breiden tot 300 personen
Uitbreiding boven 100 personen is mogelijk door het uitvoeren van een gezondheidstest,
registratie van de gasten door de uitvaartondernemer of een inloop- en uitloopstrategie
Voor horecagebruik hanteren we het ‘take-away’ protocol waarbij alles weer mogelijk is
Condoleren kan plaatsvinden op een door ons vastgestelde plaats waar we de doorloop op 1,5
meter afstand kunnen garanderen
Diensten kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week plaatsvinden
Gratis Live Stream: meekijken tijdens de dienst en 30-dagen terugkijken met unieke code
Afscheid kan plaatsvinden in een van onze aula’s, familiekamers of ontvangruimtes
Er zijn geen beperkingen voor de families in de invoerruimte
24-uurs Suites en koelruimtes blijven gewoon beschikbaar alsmede onze verzorgingsruimte

Laten we vooral samen werken aan een zo waardig mogelijk afscheid voor families die in deze
periode een dierbare verliezen, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM.
Wij ontvangen u en uw families graag in ons crematorium. U kunt voor meer informatie of het
aanvragen van diensten contact opnemen via 0252-251 300 of info@cdblisse.nl
Met vriendelijke groet,
Crematorium Duin- en Bollenstreek B.V.

Tel: 0252-25 13 00
E : info@cdblisse.nl
W: www.cdblisse.nl

