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Uitvaart
Condoleance

De Maurits Hoeve

HEt Koetshuis

Contactgegevens en bezoekinformatie:
Restaurant Mauritshoeve/Het Koetshuis
Maartensdijkseweg 9
3723 MC Bilthoven
0346-212018
restaurant@mauritshoeve.nl

Zes dagen in de week geopend.
Maandag geopend vanaf 11:00 uur.
Dinsdag gesloten.
Woensdag t/m zaterdag geopend vanaf 11:00 uur.
Zondag geopend vanaf 10:00 uur.

Uitvaart & Condoleance
Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er zijn veel zaken die direct en goed geregeld moeten
worden. Maar om afscheid te nemen van uw dierbare, daar is tijd voor nodig.
Wij werken regelmatig samen met verschillende uitvaartondernemers uit het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.

plechtigheid
Wij bieden u de mogelijkheid om op geheel eigen
wijze invulling te geven aan het afscheid. De ruimte in
Het Koetshuis biedt de mogelijkheid tot verschillende
opstellingen. In theateropstelling is er ruimte voor
150 zitplaatsen en is er nog plek voor een aantal
statafels. De maximale capaciteit voor een uitvaart is
200 gasten.
Uw dierbare mag bij ons in geopende kist aanwezig
zijn indien gewenst.
Beeld en geluid is een van de belangrijkste
aspecten van een uitvaart. Hiervoor huren wij
onze professional in die ruime ervaring heeft in het
faciliteren van beeld en geluid t.b.v. uitvaarten. Er
wordt gezorgd voor professioneel geluid voor spraak
en muziek, beeldschermen en/of geluidsopname.

condoleance
Voor of na een uitvaart is er behoefte om samen te
zijn met familie en vrienden. Het bijeenkomen op een
bijzondere plek kan een persoonlijke ‘touch geven aan
het afscheid.
Restaurant Mauritshoeve en Het Koetshuis liggen
op een steenworp afstand van crematorium ‘Den en
Rust’. Twee monumentale panden, te midden van een
prachtige bosrijke omgeving. Condoleren en steun
geven op een sfeervolle locatie, waar u niet hoeft te
denken aan de tijdsdruk.
Hoe een condoleance wordt ingevuld ligt helemaal aan
u. U kunt kiezen voor een kopje koffie of thee met een
koekje of een glaasje met een bitterbal om het leven
van uw dierbare te vieren. Het mag zo eenvoudig of
uitgebreid als u zelf wilt. Ook aan specifieke wensen
komen wij u graag tegemoet.
De Mauritshoeve en Het Koetshuis bieden diverse
besloten ruimtes aan die geschikt zijn voor grote
of kleine aantallen. In overleg kan ook het gehele
restaurant afgehuurd worden.

Uitvaartverzorger Judith Bouma

Graag staan wij u te woord om u te
vertellen over de mogelijkheden.

