Omdat de juiste woorden
soms niet te vinden zijn...
persoonlijke betrokkenheid & wrappen op locatie

Gepersonaliseerde uitvaartkist
Voor een onvergetelijk afscheid
Wilt u het afscheid van uw dierbare nog persoonlijker maken? Dat kan door de uitvaartkist
te wrappen met een persoonlijke afbeelding. Wat is wrappen eigenlijk precies? Wrappen is het
inpakken van een object door middel van speciale folie m
 et een hechtende lijmlaag.
De printfolie die ik gebruik is pvc vrij of van papier met een lijmlaag op waterbasis.
Buiten dat ik heel milieubewust werk, zal ik voor elke opdracht een donatie doen om
15m2 regenwoud te herstellen.

Werkwijze

U kunt via uw uitvaartverzorger of direct bij mij uw wensen laten weten.
Hierna maak ik een mooi, passend ontwerp. Deze stuur ik u uiteraard eerst ter controle toe.
Nadat u helemaal tevreden bent, zal de print worden afgedrukt. Vervolgens kom ik de
afbeelding persoonlijk op locatie wrappen.

Kies uw wrap

Welk gedeelte wilt u gewrapt hebben?
Kosten zijn inclusief btw, afbeeldingen, ontwerp, print en wrappen op locatie.
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De bovenkant van de kist is
gewrapt. De zijkanten van
de kist z
 ijn nog zichtbaar.

De kist is om de rand
gewrapt. De bovenkant
van de kist is nog zichtbaar.

De kist is helemaal gewrapt.
Alleen de handgrepen van
de kist zijn nog zichtbaar.

Extra optie

Wilt u de handgrepen in een aangepaste RAL kleur? Of wilt u een volledige fotocollage?
Dit kan allermaal. Vraag naar de mogelijkheden hiervan.

Alles is ook mogelijk voor de kleine engeltjes.
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Inspiratie
Inspiratie

Fotocollage 
Zo persoonlijk kan het zijn
Wilt u een fotocollage, dan kunt u mij de foto’s toesturen die u graag op de kist wilt.
Ik maak een collage en houd hierbij rekening met de handgrepen. De meeste foto’s zijn
prima om te gebruiken en anders kan ik vaak een foto in Photoshop nog bewerken om
bruikbaar te maken.
Deze fotocollage mag ik met toestemming publiceren.
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Met dank aanFlorien
Door het verlies van mijn lieve Florien weet ik
hoe belangrijk het is om fijne herinneringen te
hebben aan een uitvaart. Vanuit die ervaring
ben ik Studio Hemeltjelief begonnen.
Mijn voornaamste missie hierin is om
nabestaanden een fijn gevoel te geven over
het verzorgen van de uitvaart van hun dierbare.
De hartverwarmende reacties die ik van
nabestaanden heb mogen ontvangen
benadrukken dat het personaliseren van de
uitvaartkist echt een enorme toegevoegde
waarde is, aan een fijne herinnering van de
uitvaart. Uit mijn eigen ervaring is dat een
goed begin voor het rouwproces.

Hartverwarmende reacties
“Nogmaals ontzettend bedankt! Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk dit is.
Je bent echt goud waard!!” Myra Koenen

“Ooooooh Laura, Wat heb je dit ontzettend prachtig gedaan. Het is nog mooier dan we ons
hadden voorgesteld. We zijn echt zwaar ontroerd en zeer tevreden met wat je hier gedaan
hebt. Je bent een topper en ik zal je zeker aanbevelen bij anderen!” Melanie

“Laura, wat is het ontzettend mooi geworden. Echt zo mooi. We zijn je heel dankbaar.” W.M.

“Hallo Laura, Wat een ontroerend mooie ontwerpen. Wij willen graag het middelste ontwerp.
Fijn dat je dit morgen in orde kan maken. Nogmaals bedankt voor de prachtige kist.
Het paste zo bij haar. Fijn dat je het snel zo mooi kon maken.” Wendy

Thema uitvaart
Voor een blijvende herinnering
De afbeelding van het ontwerp op de uitvaartkist kan ik naar de uitvaartondernemer sturen
zodat deze weer terug kan komen in de rouwkaart.
Om het thema af te maken hebben wij de RememberBox om als bedankje na een uitvaart of
condoleance mee te geven. Er zijn drie verschillende soorten RememberBoxen.
Herdenkingskaarsje zoals te zien is bij de versie met de vlinder. Dit kan ook bedrukt worden met
bijvoorbeeld goudfolie, zoals te zien is bij de versie met het hert. Ook kan een RememberBox
gemaakt worden van groeipapier met bloemzaadjes erin. Vraag naar de mogelijkheden.

Gepersonaliseerde KistWade
Voor een bijzonder afscheid
Een KistWade is een doek die over de kist gelegd wordt. Deze wordt ook gebruikt als
men het idee van het sluiten van de deksel niet prettig vindt. De KistWade schijnt niet door
en de randen zijn mooi omgezoomd. De afbeelding is geheel vrij te kiezen. Denk ook aan
een fotocollage of naam en datum.

Werkwijze

Wat wilt u op de KistWade?
U kunt het via uw uitvaartverzorger of direct aan mij laten weten. Als ik het ontwerp heb
gemaakt zal ik deze toesturen ter controle. Bent u helemaal tevreden?
Dan zal de KistWade geprint en afgewerkt worden. Deze wordt in een speciale verpakking
kreukvrij toegestuurd.

Kosten zijn inclusief btw, afbeeldingen, ontwerp, print, afwerking en verzenden.

245,-

Gepersonaliseerde losse stickers
Met elkaar
Studio Hemeltjelief maakt ook gepersonaliseerde losse stickers op maat.
Deze zijn voor iedereen makkelijk aan te brengen, zonder bubbels en in allerlei vormen.
Ik ontwerp zelf de stickers naar wens.
Ook kunnen hier persoonlijke items voor gebruikt worden zoals het schilderij, het beeldje,
de vaas, waar een herinnering aan zit. Foto’s, teksten, (huis)dieren. Misschien dat ene stofje
van die blouse die hij/zij altijd zo mooi stond.

Werkwijze

Laat mij uw idee weten en ik maak er iets moois van.
Na akkoord stuur ik gelijk de volgende dag de stickers naar u toe.
Als ik het in de ochtend al weet dan stuur ik de stickers dezelfde dag nog op.
Deze persoonlijke stickers kunnen een mooi onderdeel zijn van een afscheidsritueel.
Niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen is dit fijn samen te kunnen doen.

Gepersonaliseerde rouwbus
Voor een extra bijzonder afscheid
Het rouwvervoer kan ook gepersonaliseerd worden. Zoals deze rouwbus.
Wilt u het afscheid nog specialer maken? Dan kunnen er zelfs op de volgauto’s ook een aantal
bloemen geplakt worden. Ook hier geldt dat u zelf kunt bepalen wat er afgebeeld zal worden.
Graag denk ik mee voor een extra persoonlijke uitstraling van het rouwvervoer.

Werkwijze

Wat wilt u op de rouwbus?
Ook dit kunt u via uw uitvaartverzorger of direct aan mij laten weten. Als ik het ontwerp heb
gemaakt zal ik deze toesturen ter controle. Bent u helemaal tevreden?
Dan zullen de afbeeldingen geprint worden. Dit gebeurt op een speciaal materiaal wat
makkelijk plakt en weer simpel te verwijderen is. Omdat dit materiaal bubbelvrij is, zult u een
aantal kleine afbeeldingen ook zelf kunnen plakken. Dit is fijn om met elkaar te kunnen doen.
De afbeeldingen zullen ruim voor de uitvaart op de wagen geplakt worden en kunnen na de
uitvaart weer makkelijk verwijderd worden.

Meer

informatie
Studio Hemeltjelief weet als geen ander
hoe belangrijk een mooie uitvaart is.
Niemand is hetzelfde. En uw geliefde, 
familie, vriend of vriendin verdient een u
 itvaart die bij hem of haar past. 
Voor u zal het op deze manier een mooie
herinnering worden. 
Neem contact op voor de mogelijkheden.
Ik sta u graag te woord.

Persoonlijk
& uniek

Binnen 24 uur op
locatie geplakt

Ecologisch
verantwoord

Studio Hemeltjelief
Laura van de Vijver

06 - 19 135 536
laura@studiohemeltjelief.nl
www.studiohemeltjelief.nl

