
Mijn Westerveld
uw eigen online omgeving

Bij Begraafplaats & Crematorium Westerveld vindt  

u ruimte voor een afscheid volgens uw eigen wensen. 

We luisteren naar ieder verhaal, naar elk mens.  

We denken met u mee en nemen zorgen uit handen.  

Dat is ons streven, kwaliteit na leven. 

Hoe en op welke manier het laatste afscheid eruitziet,  

is heel persoonlijk. Westerveld wil u begeleiden in  

elke fase. De keuzes waar u mee te maken krijgt  

en de mogelijkheden die er zijn, vindt u op  

www.bc-westerveld.nl.

Uw eigen online omgeving

Uw persoonlijke voorkeuren kunt u online 

vastleggen in een uitgebreide wensenlijst.  

In ‘Mijn Westerveld’ kunt u hiervoor op de website een 

persoonlijk account aanmaken. U heeft hier tevens  

de mogelijkheid een online blijvende herinnering te 

maken; een persoonlijke pagina voor een dierbare  

met bijvoorbeeld tekst, foto’s en video. 

Duin en Kruidbergerweg 2-6

1985 HG Driehuis

0255 - 51 48 43

info@bc-westerveld.nl

www.bc-westerveld.nl



De voordelen van Mijn Westerveld
Met een eigen account op Mijn Westerveld heeft u en hebben (als u uw inlog met hen deelt) bijvoorbeeld ook  

uw naasten altijd toegang tot de wensen die u heeft voor een uitvaart, maar ook kunt u hier een indicatie  

van de kosten berekenen. Met een account kunt u bovendien een unieke online blijvende herinnering maken.

Wij zijn u graag van dienst.

Speciaal om al uw vragen te beantwoorden, is er de afdeling Advies & Zorg. U kunt ons bereiken via info@bc-westerveld.nl of 0255 - 51 48 43.

Leg uw wensen vast

Voor nabestaanden is het fijn als zij weten  

wat uw uitvaartwensen zijn. Bij Westerveld 

kunt u hiervoor een wensenlijst invullen en 

deze vastleggen, opslaan en/of delen.

Maak een blijvende herinnering

Westerveld biedt u de mogelijkheid om  

een unieke blijvende online herinnering te 

maken. Compleet met video, foto’s, verhalen, 

muziek en meer. Hiervoor is een account  

op Mijn Westerveld vereist.

Bereken de kosten

Bekijk de mogelijkheden en bijbehorende 

kosten van een uitvaart. Na de berekening  

kunt u de kostenindicatie vastleggen,  

opslaan en/of delen.


