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Onze uitvaartcentra

Wat kost mijn uitvaart?

Bij een uitvaart krijgt u te maken met een aantal kosten. 

De graf- of crematiekosten bijvoorbeeld die bijna jaarlijks 

verhoogd worden. Maar er zijn ook andere kosten die 

heel verschillend kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het 

gebruik van het uitvaartcentrum, de volgauto’s, advertenties, 

rouwbrieven, bloemen, koffietafel en nog veel meer. Door 

middel van een persoonlijk gesprek met een uitvaartleider 

kunt u uw wensen kenbaar maken en kan er voor u een 

begroting gemaakt worden. 

Wat kan ik mijn gasten na de uitvaart aanbieden

Een uitvaart is een gelegenheid waarmee een periode wordt 

afgesloten. Na afloop van de begrafenis of crematie is er tijd 

om met elkaar te praten. Natuurlijk hoort daar een kopje 

thee of koffie bij. De catering kunt u ook uitbreiden, bij- 

voorbeeld door iets te eten aan te bieden in de vorm van 

een klein buffet. De mogelijkheden hiervoor zijn oneindig: 

een kopje soep, high tea, misschien was uw dierbare een 

groot liefhebber van een worstenbroodje of een bitter-

garnituur en vindt u het een gepast gebaar om dit na afloop 

van de uitvaart aan uw gasten aan te bieden. De keuze is aan 

u. Wij verzorgen de catering geheel naar uw wens.

Boekwerkje om zaken te regelen na de uitvaart 

Nadat een overlijden heeft plaatsgevonden moeten er veel 

zaken geregeld worden. Allereerst bespreekt u veel dingen 

met een van onze uitvaartleiders. Onafhankelijk van de 

uitvaart zijn er nog diverse dingen die op korte termijn door 

u als nabestaande(n) gewijzigd of geregeld moeten worden. 

Als begrafenisonderneming willen wij u met ons boekje op 

een aantal zaken wijzen.

Rouwcentrum Rehoboth

In het vernieuwde Rehoboth, Tiendweg 118 in Leerdam 

(direct naast de algemene begraafplaats) bieden wij u een 

mooie en eigentijdse locatie aan waar u op een waardige 

wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare. 

Rouwcentrum Culemborg

Aan de Fluweelboom te Culemborg is er een mooie  

locatie om een uitvaartplechtigheid te laten plaatsvinden. 

De 2 ruime 24-uurskamers zijn hier ook op verzoek ter 

beschikking. 

Rouwcentrum Rehoboth aan de Tiendweg in Leerdam

Rouwcentrum Culemborg
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  •Begrafenisonderneming Leerdam
  •Uitvaart begeleiding Fluweelboom
  •Uitvaartverzorging Gorinchem
  •Regio Waardenburg, Hellouw, Haaften 
   en Herwijnen  

Postbus 319
4140 AH  Leerdam

telefoon   0345 - 619 833
fax  0345 - 619 060
 info@lbv-uitvaarten.nl 
www.lbv-uitvaarten.nl

Ben de Weerd

Martin van Hemert

(Uitvaart assistent)

woonachtig in Haaften. Martin is reeds jarenlang werkzaam 

bij Begrafenisonderneming Leerdam, waar hij de nodige 

ervaring heeft opgebouwd om uitvaartwerkzaamheden te 

verrichten. Het meldnummer voor overlijden voor deze 

regio is 0418-745070.

Stichting Beheer Derdengelden:

De Stichting Beheer Derdengelden is speciaal opgericht  

voor het beheer van uitvaartdeposito’s. U kunt hier sparen 

door middel van meerdere stortingen of in één keer een 

bedrag voor uw uitvaart in deposito zetten. U ontvangt 

rente over het bedrag dat in deposito staat. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact met  

ons opnemen: 0345-619833.

Omgeving Haaften, Hellouw en Waardenburg en  

Herwijnen

Begrafenisonderneming Leerdam 

is reeds 85 jaar actief in diverse 

gemeentes Leerdam, Lingewaal, 

Zederik, Vianen, Geldermalsen en 

omgeving. Maar ook in de omgeving 

Hellouw, Haaften, Waardenburg 

en Herwijnen kunt u kiezen voor 

onze ervaren en betrouwbare 

uitvaartonderneming. Ons vaste 

gezicht voor deze regio is Ben de 

Weerd. Een ervaren uitvaarleider 

die wordt bijgestaan door 

uitvaartassistent Martin van Hemert, 

informatie brochure
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L.B.V. Vereniging voor Uitvaartbegeleiding

In 1933 werd de LBV Vereniging voor Uitvaartbegeleiding 

opgericht met als doel om de inwoners van Leerdam en 

omstreken op betaalbare wijze tot hulp en steun te zijn bij 

het verzorgen van de uitvaart. Later werd dit uitgebreid 

met Gorinchem en Culemborg en omstreken. Sinds 

kort zijn daar ook bijgekomen Waardenburg, Haaften, 

Hellouw, Herwijnen en omstreken 

 

Lid worden

Er bestaat de mogelijkheid om lid te worden van deze 

vereniging. Als lid krijgt u uit het ledenfonds een 

vergoeding in natura mits de uitvaart door ons wordt 

uitgevoerd. Voor meer informatie hierover kunt u  

contact met ons opnemen: 0345-619833.

Onze begrafenisondernemingen 

zijn dag en nacht bereikbaar 

U kunt ons 24 uur per dag bereiken om een overlijden te 

melden. Dit geldt ook voor zon- en feestdagen.  

Ons algemene meldnummer: 0345-619833

Uw wensen staan centraal

Het is mogelijk om uw eigen uitvaart vooraf helemaal zelf 

te regelen. Wij zijn u hierbij graag van dienst. Door stil te 

staan bij uw uitvaartwensen kunt u er voor zorgen dat de 

uitvaart door uw nabestaanden zó geregeld wordt als u in 

gedachten had.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij u vrijblijvend 

adviseren over de vele mogelijkheden die er zijn bij een 

begrafenis of crematie. U kunt deze wensen bijvoorbeeld 

vastleggen in een uitvaartcodicil.

Afscheid nemen op een persoonlijke manier

De wijze waarop een uitvaart geregeld werd lag in het 

verleden min of meer vast. Een bijeenkomst voorafgaand 

aan de crematie of begrafenis, soms een aparte avond om 

afscheid te nemen en de familie te condoleren. Misschien 

is dit voor u niet de manier die het meest bij u past. 

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om het moment van 

gedenken op een ander tijdstip te houden. De dag voor 

de uitvaart bijvoorbeeld. Deze bijeenkomst kunt u dan 

naar eigen wens invullen. Een besloten bijeenkomst voor 

alleen de familie en goede vrienden? Of juist iedereen 

uitnodigen en de begrafenis of crematie in besloten kring 

houden? De invulling van zo’n bijeenkomst is volledig 

vrij. U kunt zoeken naar de aspecten die het best bij uw 

dierbare en bij u als nabestaanden passen.

Luisteren naar muziek? Zelf muziek maken en het lied 

nog eens zingen waar hij of zij zo van hield?  Kijken naar 

foto’s of videobeelden? Voorlezen uit zijn of haar favoriete 

boek? Kleinkinderen hun verhaal laten vertellen? Dit zijn 

enkele voorbeelden van de mogelijkheden. 

U kunt er een formele bijeenkomst van maken of juist 

meer een ongedwongen samenzijn door met elkaar rond 

de overledene plaats te nemen en herinneringen op te 

halen. Een kopje koffie erbij drinken, of misschien een glas 

wijn, om er samen van te genieten, zoals uw dierbare in 

zijn of haar leven ook gedaan heeft. 

Bovenstaande opsomming is bedoeld om u op ideeën 

te brengen. Om u uit te nodigen na te denken over 

de manier waarop u afscheid wilt nemen. Zonder 

vooraf belemmerd te worden door het beeld van hoe 

u het gewend bent. Het belangrijkste is dat het een 

mogelijkheid is om te gedenken op een persoonlijke 

manier en in de stijl die past bij u of uw dierbare.

De 24-uurs kamer

Een 24-uurskamer of familiekamer is een ruimte waarin 

een overledene wordt opgebaard en waar de familie 

24 uur per dag toegang heeft. Er is een zitje, een 

muziekinstallatie en een keukenblok zodat er thee of 

koffie gezet kan worden. De familie heeft een sleutel, dus 

kan zelf bepalen wanneer zij bij de overledene wil 

zijn. Ook kan de familie hier anderen ontvangen om 

afscheid te nemen. Er blijkt steeds meer behoefte te zijn 

om tijdens de dagen tussen overlijden en uitvaart samen 

te zijn en letterlijk rond de overledene te staan.

Thuis opbaren is niet altijd mogelijk en dan is dit een 

uitstekende optie om in een huiselijke sfeer en in alle rust 

afscheid te kunnen nemen. Op dit moment hebben we 

in Culemborg twee en in Leerdam één 24-uurs kamer(s) 

beschikbaar.

Albert de Bruijn

Ben de Weerd

Joke Geerse

Thea Douma-Post

> �De wensen van de overledene en diens 

nabestaanden worden op een professionele  

en deskundige wijze vertaald in een waardige en 

stijlvolle uitvaart. 

> �U kunt onze uitvaarleiders 24 uur per dag 

bereiken. 

> ��Bij het melden van een overlijden kunt u uw 

voorkeur voor één van de uitvaartleiders  

uitspreken en indien mogelijk zal daar zeker  

aan worden voldaan.

> ��Eén contactpersoon, waarbij ons streven is dat die 

de uitvaart van het begin tot het eind begeleidt. 

> �Afspraken worden vastgelegd. Hierdoor weet u 

altijd waar u aan toe bent.

> �Eigen rouwcentra in Leerdam en Culemborg met 

moderne faciliteiten. 

> ��24-uurs familiekamers in Leerdam en Culemborg.

> ��Advies op maat en alle ruimte voor eigen inbreng. 

> ��U ontvangt een informatieboekje waarin 

beschreven staat wat er na de uitvaart geregeld  

kan en/of moet worden. 

> �Samenwerking met verzekeringsmaatschappijen 

wat betreft de financiële aspecten van de uitvaart. 

> �Samen met de familie de inhoud van een 

plechtigheid verzorgen.

> �We zijn aangesloten bij het Keurmerk Uitvaartzorg. 

Dit staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid  

en transparantie.

> �Wij verzorgen opbaringen thuis, in uw woonplaats 

of in de directe omgeving.

Onze 
Uitvaartleiders Alles goed geregeld

We houden 
rekening  
met al uw uit-
vaartwensen. 

Waarom kiezen voor
onze ondernemingen?

Kijken naar 
persoonlijke beelden 
met  of zonder 
muziek?

Bij een overlijden komt er veel op de 
nabestaanden af. Wij kunnen voor u veel 
praktische regelwerk rond de uitvaart uit 
handen nemen. 

Ons team van ervaren medewerkers staat dag 
en nacht voor u klaar. We streven er naar om 
iedere uitvaart uniek te laten zijn, specifiek 
afgestemd op de persoonlijke wensen van de 
overledene of nabestaanden, met persoonlijke 
aandacht voor de familie. 

Hiernaast ziet u ons team van uitvaartleiders.
Bij het melden van een overlijden kunt u 
uiteraard uw voorkeur voor een uitvaartleider 
aangeven. Indien mogelijk zal daar zeker aan 
worden voldaan.

Het is niet zomaar ons vak, het is vooral vanuit 
onze passie dat wij dit werk doen voor de 
mensen die achterblijven. Wij helpen u bij een 
zo mooi en waardig mogelijk afscheid, waar 
ondanks het verdriet toch altijd met een goed en 
warm gevoel op teruggekeken kan worden.
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moderne faciliteiten. 

> ��24-uurs familiekamers in Leerdam en Culemborg.

> ��Advies op maat en alle ruimte voor eigen inbreng. 

> ��U ontvangt een informatieboekje waarin 

beschreven staat wat er na de uitvaart geregeld  

kan en/of moet worden. 

> �Samenwerking met verzekeringsmaatschappijen 

wat betreft de financiële aspecten van de uitvaart. 

> �Samen met de familie de inhoud van een 

plechtigheid verzorgen.

> �We zijn aangesloten bij het Keurmerk Uitvaartzorg. 

Dit staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid  

en transparantie.

> �Wij verzorgen opbaringen thuis, in uw woonplaats 

of in de directe omgeving.

Onze 
Uitvaartleiders Alles goed geregeld

We houden 
rekening  
met al uw uit-
vaartwensen. 

Waarom kiezen voor
onze ondernemingen?

Kijken naar 
persoonlijke beelden 
met  of zonder 
muziek?

Bij een overlijden komt er veel op de 
nabestaanden af. Wij kunnen voor u veel 
praktische regelwerk rond de uitvaart uit 
handen nemen. 

Ons team van ervaren medewerkers staat dag 
en nacht voor u klaar. We streven er naar om 
iedere uitvaart uniek te laten zijn, specifiek 
afgestemd op de persoonlijke wensen van de 
overledene of nabestaanden, met persoonlijke 
aandacht voor de familie. 

Hiernaast ziet u ons team van uitvaartleiders.
Bij het melden van een overlijden kunt u 
uiteraard uw voorkeur voor een uitvaartleider 
aangeven. Indien mogelijk zal daar zeker aan 
worden voldaan.

Het is niet zomaar ons vak, het is vooral vanuit 
onze passie dat wij dit werk doen voor de 
mensen die achterblijven. Wij helpen u bij een 
zo mooi en waardig mogelijk afscheid, waar 
ondanks het verdriet toch altijd met een goed en 
warm gevoel op teruggekeken kan worden.
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Onze uitvaartcentra

Wat kost mijn uitvaart?

Bij een uitvaart krijgt u te maken met een aantal kosten. 

De graf- of crematiekosten bijvoorbeeld die bijna jaarlijks 

verhoogd worden. Maar er zijn ook andere kosten die 

heel verschillend kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het 

gebruik van het uitvaartcentrum, de volgauto’s, advertenties, 

rouwbrieven, bloemen, koffietafel en nog veel meer. Door 

middel van een persoonlijk gesprek met een uitvaartleider 

kunt u uw wensen kenbaar maken en kan er voor u een 

begroting gemaakt worden. 

Wat kan ik mijn gasten na de uitvaart aanbieden

Een uitvaart is een gelegenheid waarmee een periode wordt 

afgesloten. Na afloop van de begrafenis of crematie is er tijd 

om met elkaar te praten. Natuurlijk hoort daar een kopje 

thee of koffie bij. De catering kunt u ook uitbreiden, bij- 

voorbeeld door iets te eten aan te bieden in de vorm van 

een klein buffet. De mogelijkheden hiervoor zijn oneindig: 

een kopje soep, high tea, misschien was uw dierbare een 

groot liefhebber van een worstenbroodje of een bitter-

garnituur en vindt u het een gepast gebaar om dit na afloop 

van de uitvaart aan uw gasten aan te bieden. De keuze is aan 

u. Wij verzorgen de catering geheel naar uw wens.

Boekwerkje om zaken te regelen na de uitvaart 

Nadat een overlijden heeft plaatsgevonden moeten er veel 

zaken geregeld worden. Allereerst bespreekt u veel dingen 

met een van onze uitvaartleiders. Onafhankelijk van de 

uitvaart zijn er nog diverse dingen die op korte termijn door 

u als nabestaande(n) gewijzigd of geregeld moeten worden. 

Als begrafenisonderneming willen wij u met ons boekje op 

een aantal zaken wijzen.

Rouwcentrum Rehoboth

In het vernieuwde Rehoboth, Tiendweg 118 in Leerdam 

(direct naast de algemene begraafplaats) bieden wij u een 

mooie en eigentijdse locatie aan waar u op een waardige 

wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare. 

Rouwcentrum Culemborg

Aan de Fluweelboom te Culemborg is er een mooie  

locatie om een uitvaartplechtigheid te laten plaatsvinden. 

De 2 ruime 24-uurskamers zijn hier ook op verzoek ter 

beschikking. 

Rouwcentrum Rehoboth aan de Tiendweg in Leerdam

Rouwcentrum Culemborg
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  •Begrafenisonderneming Leerdam
  •Uitvaart begeleiding Fluweelboom
  •Uitvaartverzorging Gorinchem
  •Regio Waardenburg, Hellouw, Haaften 
   en Herwijnen  

Postbus 319
4140 AH  Leerdam

telefoon   0345 - 619 833
fax  0345 - 619 060
 info@lbv-uitvaarten.nl 
www.lbv-uitvaarten.nl

Ben de Weerd

Martin van Hemert

(Uitvaart assistent)

woonachtig in Haaften. Martin is reeds jarenlang werkzaam 

bij Begrafenisonderneming Leerdam, waar hij de nodige 

ervaring heeft opgebouwd om uitvaartwerkzaamheden te 

verrichten. Het meldnummer voor overlijden voor deze 

regio is 0418-745070.

Stichting Beheer Derdengelden:

De Stichting Beheer Derdengelden is speciaal opgericht  

voor het beheer van uitvaartdeposito’s. U kunt hier sparen 

door middel van meerdere stortingen of in één keer een 

bedrag voor uw uitvaart in deposito zetten. U ontvangt 

rente over het bedrag dat in deposito staat. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact met  

ons opnemen: 0345-619833.

Omgeving Haaften, Hellouw en Waardenburg en  

Herwijnen

Begrafenisonderneming Leerdam 

is reeds 85 jaar actief in diverse 

gemeentes Leerdam, Lingewaal, 

Zederik, Vianen, Geldermalsen en 

omgeving. Maar ook in de omgeving 

Hellouw, Haaften, Waardenburg 

en Herwijnen kunt u kiezen voor 

onze ervaren en betrouwbare 

uitvaartonderneming. Ons vaste 

gezicht voor deze regio is Ben de 

Weerd. Een ervaren uitvaarleider 

die wordt bijgestaan door 

uitvaartassistent Martin van Hemert, 

informatie brochure

uitvaartgroep we zijn er voor úlbv
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kunt u uw wensen kenbaar maken en kan er voor u een 

begroting gemaakt worden. 

Wat kan ik mijn gasten na de uitvaart aanbieden

Een uitvaart is een gelegenheid waarmee een periode wordt 

afgesloten. Na afloop van de begrafenis of crematie is er tijd 

om met elkaar te praten. Natuurlijk hoort daar een kopje 

thee of koffie bij. De catering kunt u ook uitbreiden, bij- 

voorbeeld door iets te eten aan te bieden in de vorm van 

een klein buffet. De mogelijkheden hiervoor zijn oneindig: 
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Boekwerkje om zaken te regelen na de uitvaart 

Nadat een overlijden heeft plaatsgevonden moeten er veel 

zaken geregeld worden. Allereerst bespreekt u veel dingen 

met een van onze uitvaartleiders. Onafhankelijk van de 

uitvaart zijn er nog diverse dingen die op korte termijn door 

u als nabestaande(n) gewijzigd of geregeld moeten worden. 

Als begrafenisonderneming willen wij u met ons boekje op 

een aantal zaken wijzen.

Rouwcentrum Rehoboth

In het vernieuwde Rehoboth, Tiendweg 118 in Leerdam 

(direct naast de algemene begraafplaats) bieden wij u een 

mooie en eigentijdse locatie aan waar u op een waardige 

wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare. 

Rouwcentrum Culemborg

Aan de Fluweelboom te Culemborg is er een mooie  

locatie om een uitvaartplechtigheid te laten plaatsvinden. 

De 2 ruime 24-uurskamers zijn hier ook op verzoek ter 

beschikking. 

Rouwcentrum Rehoboth aan de Tiendweg in Leerdam

Rouwcentrum Culemborg
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  •Begrafenisonderneming Leerdam
  •Uitvaart begeleiding Fluweelboom
  •Uitvaartverzorging Gorinchem
  •Regio Waardenburg, Hellouw, Haaften 
   en Herwijnen  

Postbus 319
4140 AH  Leerdam

telefoon   0345 - 619 833
fax  0345 - 619 060
 info@lbv-uitvaarten.nl 
www.lbv-uitvaarten.nl

Ben de Weerd

Martin van Hemert

(Uitvaart assistent)

woonachtig in Haaften. Martin is reeds jarenlang werkzaam 

bij Begrafenisonderneming Leerdam, waar hij de nodige 

ervaring heeft opgebouwd om uitvaartwerkzaamheden te 

verrichten. Het meldnummer voor overlijden voor deze 

regio is 0418-745070.

Stichting Beheer Derdengelden:

De Stichting Beheer Derdengelden is speciaal opgericht  

voor het beheer van uitvaartdeposito’s. U kunt hier sparen 

door middel van meerdere stortingen of in één keer een 
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omgeving. Maar ook in de omgeving 

Hellouw, Haaften, Waardenburg 

en Herwijnen kunt u kiezen voor 

onze ervaren en betrouwbare 

uitvaartonderneming. Ons vaste 

gezicht voor deze regio is Ben de 

Weerd. Een ervaren uitvaarleider 

die wordt bijgestaan door 

uitvaartassistent Martin van Hemert, 

informatie brochure
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