BEDRIJVIG NIEUWS
Abeo Uitvaartzorg is betrokken bij iedere uitvaart

‘Ik breng mijn hoofd, mijn hart en mijn handen mee’
BERGEN OP ZOOM - Wim Visser van Abeo Uitvaartzorg geeft
via zijn advertenties in de Bergen op Zoomse Bode, telkens een
unieke en zeer duidelijke boodschap mee: het Uitvaart Compleet
Pakket vanaf € 3495,-. De korte boodschap betekent niet dat hij
een uitvaart met een minimale inspanning aanpakt, integendeel.
De zeer betrokken Visser staat nabestaanden telkens persoonlijk
terzijde met hoofd, hart en handen.
DOOR MARJET LUBBERS
“Sinds 2005 ben ik bij verschillende ondernemingen in de uitvaartbranche
werkzaam geweest. In 2009 begon ik als zelfstandige, eerst op franchisebasis en sinds 1 december 2014 onder de naam Abeo Uitvaartzorg. Dat
is een volledig zelfstandige en neutrale uitvaartonderneming waar iedereen terecht kan, ongeacht waar en of men verzekerd is. Ons werkgebied
is West-Brabant, we zijn daar goed bekend met de lokale gebruiken en
gewoonten”, licht Visser zijn achtergrond toe. “De naam Abeo is niet zonder reden gekozen. Het is afgeleid van het Latijnse Abire, wat heengaan,
vertrekken of overgaan betekent, de van donker naar licht lopende boog
in ons logo symboliseert dat.”
Geen verrassingen
“Het regelen en verzorgen van een uitvaart is een emotioneel proces.
Omdat Abeo Uitvaartzorg kleinschalig van opzet is, kunnen mensen reke-

nen op persoonlijke en betrokken begeleiding gedurende het hele proces.
Ik ben telkens het vaste aanspreekpunt, zowel voorafgaand, tijdens als na
de uitvaart”, vertelt Visser. “De kleinschaligheid van ons bedrijf maakt het
laaggeprijsde Uitvaart Compleet Pakket mogelijk. Daarin zitten alle diensten en producten, inclusief drukwerk, plechtigheid en crematie, welke
nodig zijn om een respectvolle uitvaart te kunnen realiseren. Die laagste
prijs betekent echter niet dat er op kwaliteit wordt ingeboet. Ons bedrijf
is in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg, dat geeft aan dat wij -naast
dat we ons werk vanuit ons hart doen- staan voor een goede kwaliteit
van onze dienstverlening: heldere afspraken over de uitvoering van de
uitvaart; een transparante kostenbegroting; een goede organisatie van de
uitvaart; bekwaam personeel; doelmatige klachtenafhandeling en klanttevredenheidsonderzoek.
Persoonlijk
Maar in de eerste plaats gaat het er natuurlijk om dat mensen een waardig afscheid krijgen, op zo’n manier dat het helpt bij de verdere verwerking
van het verlies. Achter ieder overlijden zit een verhaal en ik breng mijn
hoofd, mijn hart en mijn handen mee om de nabestaande(n) zoveel mogelijk te helpen bij het verzorgen van een persoonlijke uitvaart die aansluit
bij de wensen en de persoon van de overledene. Er is van alles mogelijk
en bespreekbaar”, vertelt Visser. Abeo Uitvaartzorg is geen traditionele
uitvaartonderneming, veel informatie is te vinden op de website www.
abeo-uitvaartzorg.nl of op www.facebook.com/abeo.uitvaartzorg.
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“Kortom, ik wil kwaliteit leveren voor een eerlijke en betaalbare prijs”,
besluit Visser.

Abeo Uitvaartzorg, Postbus 955, 4600 AZ Bergen op Zoom, www.abeo-uitvaartzorg.nl, info@abeo-uitvaartzorg.nl, 06-39839896, altijd bereikbaar

