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‘Als je weet hoe 

een leven er heeft 

uitgezien en wie de 

nabestaanden zijn, 

kun je de uitvaart 

daarop afstemmen. 

Die persoonlijke touch 

is essentieel bij Ilya.’

____________________________

    Ilya uitvaartzorg 

We willen u graag ontmoeten
Het einde van het plakje cake: mensen richten hun leven in naar eigen goeddunken. En 

als het even kan ook hun eigen uitvaart. De traditionele uitvaart, met drie muziekstukken, 

een speech en koffie met een plak cake, is niet langer de enige manier.

Het afscheid nemen van een dierbare mag u tegenwoordig op geheel eigen wijze invullen. 

De plechtigheid hoeft niet meer in een aula, maar kan ook op een bijzonder locatie. Maar 

er is meer, daar willen wij u graag meer over vertellen.

Wordt hiermee de uitvaart duurder? Nee, in veel gevallen zelfs veel voordeliger dan u zou 

verwachten. Kijk gerust eens op onze website www.ilya-uitvaartzorg.nl of bel ons voor 

vrijblijvend advies op telefoonnummer 085-0653272.



Reinier en Gerda Gort-Veuger zijn het gezicht van Ilya uitvaartzorg. 

Met een team van eigen medewerkers verzorgen wij met grote passie 

een uitvaart samen met u. Het regelen van een uitvaart brengt veel 

keuzes en beslissingen met zich mee. Dat begrijpen we volkomen en 

daarom helpen wij u en laten we zien wat de mogelijkheden zijn. Laat u 

inspireren en bel Ilya voor een geheel vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Welkom bij Ilya uitvaartzorg
In 2011 zijn wij gestart met Ilya uitvaartzorg. Het was voor mij een langgekoesterde 

wens om uitvaartondernemer te worden. Ik werkte jaren geleden als bejaardenverzorger 

in een verzorgingshuis, een branche waar ik hele goede herinneringen aan heb. Deze 

ervaringen gaven mij een speciale impuls om mijn doel te verwezenlijken, namelijk een 

eigen uitvaartonderneming met een bijzondere visie die gericht is op mensen. Mijn grote 

steun en toeverlaat is Gerda. Naast haar baan als verpleegkundige op de spoedeisende 

hulp ondersteunt zij Ilya uitvaartzorg waar nodig. Na ruim 475 uitvaarten kunnen we wel 

zeggen dat het starten van een eigen bedrijf een goede keuze was.
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Werkwijze
Aan de basis ligt een vertrouwensrelatie
Om een uitvaart te kunnen organiseren die recht doet aan iemands leven, investeren we 

royaal in het contact maken met nabestaanden. Daar nemen we doelbewust de tijd voor. 

Voordat we tot handelen overgaan, willen we eerst een gevoel krijgen met de situatie. 

Daartoe informeren we naar het leven en het overlijden van de overledene, we stellen de 

aanwezigen op hun gemak en we laten ook altijd iets van onszelf zien.

 

Oprecht geïnteresseerd in wat anderen beweegt 
Om te achterhalen hoe een leven zich heeft voltrokken, stellen we vragen die misschien 

niet voor de hand liggen. Dit doen we uiteraard met respect voor de overledene. Door 

werkelijk te luisteren naar de mensen die we ontmoeten en door met hen in gesprek te 

gaan, proberen we tot een kern te komen die recht doet aan de overledene en die we tot 

uitdrukking brengen in de uitvaartplechtigheid.

 

Onze werkwijze?
Een persoonlijke benadering, liefdevol, met aandacht voor u en tegen een concurrerend 

tarief, vinden we heel normaal. We gaan graag een stap verder om het verschil te kunnen 

maken, om u het verschil te laten beleven in deze emotionele periode door “er te zijn”. 

Dat zit tenslotte in onze genen. We heten niet voor niets Ilya (er zijn).

‘De eer hebben om 

zo dichtbij mensen 

te komen en het 

vertrouwen te krijgen 

om hen te helpen in 

een verdrietige periode, 

vinden we nog altijd 

zeer speciaal.’

____________________________



U kunt kiezen voor een bijzondere locatie die voor u belangrijk is. Het kan namelijk veel 

informeler dan in een aula. U kunt denken aan een restaurant, kasteel, vereniging of 

op prachtige locatie aan het water. Er is zo veel mogelijk en Ilya regelt het voor u. De 

totale kosten zijn vaak beduidend lager en u heeft meer tijd en rust voor de plechtigheid 

omdat u niet afhankelijk bent van standaardtijden in een aula. Ilya is zeer creatief in het 

zoeken van mogelijkheden voor een passende uitvaart, want daar gaat het uiteindelijk 

om. Hieronder een aantal voorbeelden van locaties waar u de uitvaartplechtigheid kunt 

houden en aansluitend een (in)formeel samenzijn kunt ervaren.

P lechtigheid in een aula of andere locatie

● De Oranje-rie in Rozendaal

● De Valom in Huissen

● Bonte Veren in Elst

● De Zalmen in Doorwerth

● Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek 

● Burgers’ Zoo in Arnhem (beperkt)

● Sprok in Bemmel/Lent

● Landgoed Warnsborn in Arnhem 

● ‘t Sfeerhuys in Nijmegen

● Theehuis De Agnietenberg in Zwolle 

● Restaurant Trix in Arnhem  

● En nog veel meer...
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Uitvaartverzekering is niet bindend
Ongeacht waar u een uitvaartverzekering heeft afgesloten, u bent vrij in de keuze voor 

een uitvaartondernemer. Daarvoor bent u niet gebonden aan uw verzekeraar. Er zijn hier 

veel misverstanden over. Daarbij is het zo dat u een behoorlijke naheffing krijgt als u een 

basispakket heeft en meer wilt. Om dit te voorkomen nemen wij, in overleg met u, vooraf

contact met uw verzekeraar op, zodat u weet waar u aan toe bent betreft de uitkering. 

Wij werken met alle verzekeraars samen en zorgen voor de juiste afhandeling. In de 

media hoort u vaak dat de kosten van een uitvaart alsmaar stijgen. Dit is geheel onjuist.

Belangeloos advies
Ilya uitvaartzorg is er voor iedereen, verzekerd of onverzekerd. Op geen enkele manier zijn 

wij gebonden aan een verzekeringsmaatschappij. Daarom kunnen wij u een onafhankelijk 

advies garanderen, een advies passend bij de uitvaart die u voor ogen hebt. Neem gerust 

vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden en maken een 

precieze kostenberekening. Met Ilya uitvaartzorg bent u verzekerd van een aantrekkelijk 

aanbod van diensten en een eerlijk, transparant financieel advies.

Vraag nu een begroting 

aan en bespaar op 

de uitvaart! 

De uitvaartofferte 

is 5 jaar geldig.

____________________________
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Bel of mail ons voor 

het gratis wensenboekje.

____________________________

Wat kan ik voor u doen? 
●  condoleance thuis of op locatie

●  ontzorgen aan het einde van uw moeilijke dag

●  uw wensen vertalen naar een passend en fijne afsluiting van een moeilijke dag/periode

Waarom extra aandacht besteden aan de condoleance?
●  na de uitvaart volgt de ontlading en het contact met al uw genodigden

●  de condoleance vertelt iets over de overledene

●  thuis afsluiten is geen gedoe, wij doen het graag voor u

●  catering is duur? Zo duur als u wilt 

Wij van Ilya willen graag dat u probeert verder te kijken dan de uitvaartdienst. Na afloop 

van de uitvaart, wanneer u ontspant met familie en vrienden en de adrenaline wegebt, 

komen de emoties, bij u en de genodigden. Hoe fijn om dat thuis te kunnen doen in uw 

eigen vertrouwde omgeving zonder tijdsdruk of op een vertrouwde locatie. Wij nemen 

alles mee en ruimen op. Duur? Alles kan, zo duur en goedkoop als u wilt, het resultaat zit 

altijd in de persoonlijke aandacht en die is bij ons gratis.  

Namens Ilya geef ik vorm aan uw condoleance en kom graag bij u langs voor een 

vrijblijvend gesprek.

                           Joka Oldenbandringh

                             

Ilya condoleance catering
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Afscheidshuis Ilya uitvaartzorg Elst 
Het afscheid nemen van een geliefde tijdens een opbaring kan een aangrijpende 

gebeurtenis zijn. Het besef dat iemand er echt niet meer is, kan dan opeens sterk tot 

het bewustzijn doordringen. Het opbaren kan op verschillende locaties. Doorgaans kiest 

men voor thuisopbaring of in een rouwcentrum. Ilya uitvaartzorg werkt nauw samen met 

diverse uitvaartcentra door heel Nederland. Deze sfeervol ingerichte uitvaartcentra bieden 

nabestaanden de gelegenheid om nog tijd door te brengen met hun overleden dierbaren 

en om condoleancebezoek te ontvangen.

 

Maar het kan ook anders!
Woont u in de omgeving van Elst, dan kan het opbaren, de uitvaartplechtigheid en 

het condoleancebezoek eveneens plaatsvinden in het stijlvolle afscheidshuis van Ilya 

uitvaartzorg, gevestigd aan de Grote Molenstraat 1 in Elst (Gld). Het waardevolle pluspunt 

van deze locatie is dat je op elk gewenst moment van de dag nog bij je dierbare kunt 

zijn. De ruimtes bieden aan een bescheiden gezelschap alle tijd, ruimte én privacy om 

op geheel eigen wijze afscheid te nemen van een dierbare. Er zijn geen extra kosten 

wanneer u vaker wilt komen. Het afscheidshuis heeft alle faciliteiten die nodig zijn voor 

een waardige en informele plechtigheid.

In ons eigen uitvaart-

centrum in Elst zijn alle

faciliteiten aanwezig. Wij

regelen o.a. koffie, broodjes,

soep en lekkernijen. U mag

ook net zo lang blijven

als u wilt. Wij kennen

geen tijdslimiet en de 

kosten zijn laag.

____________________________
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Wat moet ik als eerste doen bij een overlijden?

●  U belt altijd zo snel mogelijk een arts en daarna pas 

 Ilya uitvaartzorg.

Mag ik helpen verzorgen?

●  Ilya uitvaartzorg komt altijd met 2 uitvaartleiders, 

 maar u mag altijd helpen. Graag zelfs.

Mag ik ook zelf dingen doen die eigenlijk de uitvaartleider doet?

●  In principe mag u alles zelf doen.

Kan de uitvaart ook in het uitvaartcentrum van Ilya uitvaartzorg?

●  Dat kan zeker. Wij hebben alle faciliteiten voor een informele 

 uitvaartplechtigheid.

Kan ik altijd thuis opgebaard worden?

●  In principe kan dat altijd, met uitzondering  een opbaring in 

 een kist op een verdieping van een woonhuis.

Moet je altijd opbaren in een kist?

●  Nee, dat is niet noodzakelijk. Het kan ook op bed of op onze 

 eigen opbaarplank.

Hoeveel tijd zit er tussen overlijden en de uitvaart?

●  6 werkdagen, exclusief de dag van overlijden.

Zijn de kosten echt zo hoog als in de media wordt beweerd?

●  Dit is niet juist. De kosten worden juist lager, mede omdat wij 

 alles in eigen beheer hebben.

Ik wil de uitvaart niet in een aula, kan dat anders?

●  Natuurlijk, er zijn veel locaties waar de uitvaartplechtigheid 

 mag plaatsvinden. Wij regelen dit graag voor u.

Ik ben verzekerd bij Dela of Monuta. Mag ik ook door Ilya 

de uitvaart laten verzorgen?

●  Ja, dat is geen probleem. Wij zorgen dat u vooraf weet wat 

 u ontvangt en wat de kosten worden.

Ik hoor steeds meer over natuurbegraven, hoe werkt dat?

●  U koopt een graf voor eeuwige grafrust. 

 Er is geen grafmonument toegestaan.

Heeft Ilya een wensenboekje?

●  Jazeker, bekijk deze op onze website en vul het samen 

 met uw familie in. Dit geeft veel rust bij overlijden.

Waar zit Ilya uitvaartzorg?

●  Regio Arnhem, Elst, Nijmegen, Betuwe, Zwolle, Rotterdam 

 en Amersfoort.

Heeft Ilya een eigen uitvaartcentrum?

● Ja, aan de Grote Molenstraat 1 in Elst (Gld).

Besteedt Ilya werkzaamheden uit?   

●  Nee, dan doen we nooit.

Kan Ilya ook na de uitvaart ondersteuning geven?

●  Tegen een laag tarief verzorgen wij (financiële) nazorg.

Veelgestelde vragen
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Wat zeggen de nabestaanden over Ilya
‘Ondanks het verdriet kijk ik terug op een bijzondere uitvaart Mede dankzij de ontspannen 

en fijne samenwerking met Reinier en het team. Ook ben ik erg dankbaar hoe snel Reinier 

heeft gehandeld bij de opgraving van mijn vader en het voor elkaar heeft gekregen 

om mijn moeder en vader te herenigen. Mijn vader was 43 jaar geleden overleden en 

toentertijd begraven en mijn moeder overleed 20 oktober 2019. Ze zijn op dezelfde dag 

gecremeerd en uiteindelijk weer SAMEN. Bijzonder vond ik ook dat ik nu mijn vader naar 

het crematorium mocht rijden in de rouwauto van Ilya. Bij Reinier is alles mogelijk. Ik ga 

Ilya uitvaartverzorging zeker bij iedereen aanbevelen en kijk terug op een bijzondere tijd.’ 

Ruud en Noor, Ellie en Jan. Oktober 2019

‘Op het moment dat het onwerkelijke werkelijk werd, was Ilya uitvaartzorg er om ons bij te staan. Wat voor ons een 

onmogelijke taak bleek te worden, zo liefdevol en hartverwarmend hebben wij onze mama een mooi afscheid kunnen 

geven met een lach en een traan! Reinier en personeel jullie zijn top mensen.’ Jolanda Brandveen 

‘Ilya heeft mij laten zien hoe persoonlijk een uitvaart kan zijn. Met een lach en met een 

traan hebben we het pad van afscheid nemen bewandeld. Als ik mag kiezen wie mijn 

uitvaart samen met mijn gezin mag regelen, dan zeg ik Ilya. Dank je wel voor alles.‘ 

Claudia

‘Ilya uitvaartzorg Arnhem staat nog echt voor je klaar. Zij denken voor je en mét je mee. 

Fijn, beleefd en zeer deskundig personeel. Dank.’ Liesbeth Pronk

‘Zeer content met Ilya uitvaartzorg. Met recht zorg! Reinier, Joka, Samantha en anderen 

op de achtergrond hebben ons voortreffelijk bijgestaan met het verlies van onze 

kleindochter. Allen zeer begaan met ons en erg bevlogen en gepassioneerd in hun werk.’

Jacqueline van der Woude-Kousbroek



De Pas 5, 6836 HN Arnhem

Tel.085-0653272 ● Tel.06-52028766 (24 uur per dag, 7 dagen in de week)

info@ilya-uitvaartzorg.nl

www.ilya-uitvaartzorg.nl

uitvaartzorg

 Ilya uitvaartzorg is actief in de regio’s  Arnhem, Elst, Lingewaard, Betuwe, Nijmegen, Den Bosch, Apeldoorn, Zwolle, Amersfoort en Rotterdam. 

Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door:


