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Ruimte voor  afscheid
De enige zekerheid die het leven ons biedt, is 
dat we er ook eens afscheid van moeten nemen. 
Als het eenmaal zo ver is, wil je dat het afscheid 
waardig en persoonlijk is, een uitvaart die recht doet 
aan de overledene. Maatwerk dus. Een afscheid dat 

je bijblijft en houvast biedt voor de tijd daarna. 

In het Genneper Afscheidshuis kun je voor alle wensen 
terecht en is alles mogelijk. Of je nu op zoek bent naar 

een ruimte voor een informeel samenzijn of wanneer je een 
traditionele uitvaart wilt laten verzorgen. Daarbij bieden wij de 
ceremonieruimte en de tuinkamer per dagdeel aan die naar wens 
zijn in te vullen.  

In het Genneper Afscheidshuis kun je terecht voor een persoonlijk en warm 
afscheid. Wij kunnen het afscheid van jouw dierbare precies zo organiseren 

als gewenst. Zowel de verzorging van de overledene, het verblijf tot aan 
de dag van de uitvaart, het afscheid, als de horeca vind je bij ons onder 
één dak. Ons uitvaartcentrum beschikt over meerdere rouwkamers 
die ook gebruikt kunnen worden als 24-uurs familiekamer, een ruimte 
waar je, ongeacht de dag of het tijdstip, bij je dierbare kan zijn. 

Daarbij vinden wij het belangrijk dat je op je gemak bent 
bij ons, dat het voelt zoals thuis en er geen tijdsdruk is. 

Gastvrijheid is dan ook een belangrijk thema binnen 
het Genneper Afscheidshuis.

Een a fsche id  da t  pas t  onder  één  dak



Gastvr i jhe id 
Bij een afscheid past een heerlijk geurend 
kopje koffie, een vers belegd broodje of 
wellicht een sprankelend glas Prosecco. 
Zo divers als de persoonlijke wensen zijn 
met betrekking tot de uitvaart, zo uitge-
breid zijn onze mogelijkheden qua verzor-
ging van een hapje en een drankje.

Een kopje koffie bij aankomst voor de 
mensen die van ver komen of een uitge-
breid buffet na afloop. Onze Tuinkamer 
biedt de gelegenheid om voor, tijdens of na 
afloop van het afscheid samen te komen. 
Gastvrijheid staat bij ons voorop.

Wij vinden het belangrijk dat je op je gemak 
bent bij ons. Het Genneper Afscheidshuis is 
om die reden warm en sfeervol ingericht. 
Fijne zitjes, verschillende soorten koffie, 
thee en frisdrank, de mogelijkheid om je 
eigen muziek af te spelen en rouwkamers 
waar je, indien gewenst, tot de dag van 
de uitvaart 24 uur per dag toegang tot 
hebt. Aan alles is gedacht om het je zo 
comfortabel mogelijk te maken. 



Opname en live meekijken
Een opname van het afscheid is een tastbare herinnering 
voor altijd. Onze opnamemogelijkheden zorgen ervoor dat het 
afscheid van je dierbare wordt vastgelegd. Deze opname van 
het afscheid is na afloop beschikbaar op USB. 

Het is ook mogelijk om het afscheid op afstand online bij te 
wonen door middel van een livestream verbinding.  

Bereikbaarheid
Het Genneper Afscheidshuis vind je in Eindhoven aan de Felix 
Timmermanslaan 2, gelegen aan de Genneper Parken. Deze 
mooie locatie biedt de mogelijkheid om tussen een lach en 
een traan een wandeling te maken langs de Tongelreep.

Parkeren kan langs de Felix Timmermanslaan en is daar gratis.

Contact
Om de locatie te bekijken en de uitvaartmogelijkheden door 
te spreken, kun je contact opnemen met ons.
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Tarieven afscheidsceremonies Genneper Afscheidshuis 2023

- Felix Timmermanslaan 2 te Eindhoven

In het Genneper Afscheidshuis kun je terecht voor een persoonlijk en warm afscheid. Zowel de verzorging van de 
overledene, het verblijf tot aan de dag van de uitvaart, het afscheid, als de horeca vind je bij ons onder één dak.

Op dit tariefblad staan alleen de tarieven voor het gebruik van ruimtes voor een afscheid(sceremonie). 

Er is aparte informatie voor het gebruik van het uitvaartcentrum en horeca. 

Genneper Afscheidsceremonie, per dagdeel 595,00€            
- gebruik van Genneper Afscheidshuis (ontvangst, ceremonie en/of condoleance) gedurende 3,5 uur

- incl. controle en afspelen beeld & geluid

- incl. ontvangst van gasten met koffie, thee, water en ambachtelijke koekjes

Genneper Afscheidsmoment, per 60 minuten 295,00€            
- gebruik van afscheidskamer in Genneper Afscheidshuis gedurende 1 uur voor maximaal 10 gasten

- incl. koffie, thee, water en ambachtelijke koekjes

- incl. gebruik van aanwezige geluidsapparatuur

Bovenstaand is uit te breiden met diverse horeca arrangementen. Informeer bij ons voor het actuele aanbod.

Livestream (onbeperkt aantal kijkers) 80,00€  

HD-opname met downloadlink 75,00€  

Livestream + HD-opname + downloadlink 108,00€            

Opmaak van beeldpresentatie 112,00€            
Aanpassingen in beeldpresentatie & geluid indien niet goed aangeleverd  € 51,00 

Toelichting 

- De beschikbaarheid kan telefonisch opgevraagd worden via 040-2233535.

- De te gebruiken ruimtes zijn bij Genneper Afscheidsceremonie de Ceremonieruimte en Tuinkamer en bij Genneper
Afscheidsmoment een rouwkamer. De ontmoetingsruimte in het uitvaartcentrum is niet te reserveren maar daar kan
bij beschikbaarheid wel gebruik van worden gemaakt.

- Binnen de beschikbare tijd is gebruik over de gereserveerde ruimtes naar eigen inzicht.

- De tijden voor een Genneper Afscheidsceremonie zijn: ochtenddeel 9.30 uur tot 13.00 uur, middagdeel 14.00 uur
tot 17.30 uur en avonddeel 18.30 uur tot 22.00 uur.

- Mediamateriaal ontvangen we uiterlijk de voorgaande dag om 12.00 uur. Inclusief controleren en afspelen van
beeldpresentatie & geluid.

- Bij gebruik van afscheidsceremonie vindt er met de nabestaanden een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek
kunnen wensen kenbaar gemaakt worden m.b.t. de afscheidsceremonie, de indeling van de ceremonieruimte, het
gebruik van audio/video/verlichting en komen de horecamogelijkheden aan bod.

- Afzonderlijke huur van ceremonieruimte of tuinkamer is niet mogelijk. Uitsluitend huur dagdeel is mogelijk.


