
 

 

Ongeacht waar u bent verzekerd 

 

 

 

 

Een waardige en respectvolle uitvaart afgestemd op uw wensen, dát is onze missie! 

Voor en door collega’s!  
Wij bieden een luisterend oor, volledige ondersteuning en 

ontzorgen u waar en wanneer u dit wilt.  
Samen maken wij er een waardig afscheid van waar u tevreden op terug kunt kijken.  
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Team Papilionem 

- Voor en door collega’s 

- Een vrijblijvend gesprek om naar de mogelijkheden te kijken en om uw wensen te bespreken 

- U kunt bij ons langskomen, maar wij komen ook met alle liefde naar u toe 

- Een waardig en respectvol afscheid, met of zonder beperkte militaire eer 

- Gratis gebruik van ons wensenboekje en wensenboekje voor veteranen 

 

Veteranen– en postactieven uitvaart 

Jong en oud, mannen of vrouwen, verschillende missies en vanuit 

verschillende krijgsmachtdelen. Allemaal hebben ze gestreden voor wat ons 

dierbaar is. VRIJHEID! 

Hiervoor verdienen ze respect, erkenning en waardering. Het is ons dan ook 

een eer als wij een laatste groet mogen brengen aan u of uw dierbare, de 

veteraan. Wij kunnen een begrafenis of crematie met beperkte militaire eer 

verzorgen. Alles  uiteraard  volgens uw wensen.  

 

Overlijden melden? 
Bel 06-42 40 25 46     -    24/7 bereikbaar 

Ongeacht waar u bent verzekerd! 

Of u nu bij Dela, Monuta, Yarden of bij een uitvaartvereniging verzekerd bent, wij kunnen altijd uw 

volledige uitvaart regelen als u dat wenst.  

- U bent altijd vrij in uw keus voor een uitvaartverzorger 

- Wij kunnen, zonder extra kosten, de uitkering bij elke verzekeringsmaatschappij aanvragen 

- De uitkering brengen wij, volledig transparant in mindering op de uitvaartnota 

- Wij informeren u wat het effect van uw keuze is op de uitvaartnota 

- U heeft er geen omkijken naar. 

- U bent bij ons niet duurder uit!  
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