P: 376M

P: 378M

OPBAARSUITES

P: Warm gray 10M

P: Warm gray 2M

P: 420M

Uniek in Noordwijk zijn de drie opbaarsuites van Ivonne Clemens.
Hier kunt u als familie in een warme, sfeervolle omgeving afscheid
nemen van uw dierbare. Elke suite heeft zijn eigen thema en
uitstraling. De Zeemeeuw heeft een ruime, comfortabele zithoek en
is voorzien van alle gemakken om gasten te ontvangen.
De Vuurtoren heeft een licht interieur en heeft eveneens een
zithoek. Nieuw is de Duin Suite. Hier vallen direct de grote, statige
ramen van het gebouw op en de ingetogen sfeer. Bijzonder is dat hier
ook de opbaring op een bed kan worden ingericht.
De ruimtes kunnen door de nabestaanden gedurende de opbaring
worden aangevuld met persoonlijke bezittingen, foto’s en tekeningen
zodat er een eigen sfeer ontstaat. De suites zijn voorzien van
een koffieapparaat en er kan muziek worden afgespeeld op een minimuzieksysteem voorzien van CD-speler, Bluetooth en USB-ingang.
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UITVAARTWINKEL

De suites hebben elk een eigen opgang en de familie krijgt de sleutel
van de suite zodat ze ieder moment van de dag bezoek kunnen
ontvangen en afscheid kunnen nemen.
De suites zijn 24 uur per dag beschikbaar.

In een warme, huiselijke sfeer kunt u kijken naar urnen, as-sieraden,
mooie herinnerings- en herdenkingsgeschenken.
U bent altijd welkom voor een kop koffie en een luisterend oor.

De suites bevinden zich in
De Vinkenhof, Achterzeeweg 1 te Noordwijk Binnen.

Van Limburg Stirumstraat 6a, 2201 JN Noordwijk
woensdag t/m zaterdag open van 11.00 uur tot 17.00 uur
tel. 06 239 540 21

Dag en nacht bereikbaar: 06 239 540 21

“Wij nemen
uw zorg uit
handen op het
moment dat
u dat nodig
heeft”

Duinsuite

Zeemeeuwsuite

Vuurtorensuite

