EEN BETEKENISVOLLE UITVAART

DOMUSDELA
DOMUSDELA vormt het decor voor
betekenisvolle ontmoetingen. Ervaar het
gevoel van thuiskomen midden in het hart van
Eindhoven. In dit huis bestaan immens geluk en
intens verdriet naast elkaar. Precies zoals in het
dagelijks leven. Hier zeg je ‘ja’ tegen je liefste
en neem je afscheid van je dierbare. Hier deel
je een diner dat met aandacht is bereid, ben je
welkom om een lezing, concert of evenement
bij te wonen, voor een overnachting of aan een
bezoek aan de Kloostertuin.

Leven is doorgeven. En dat doen we samen.
In DOMUSDELA staan we met elkaar stil bij de
bijzondere momenten in het leven. Hier is ruimte
voor verbinding, verdieping en zingeving.
Voor eigentijdse rituelen, van ingetogen tot
uitbundig.

“Fijn dat je er bent!”
Zo verwelkomen wij je graag.
Net als de paters Augustijnen
die hier meer dan 125 jaar
werkten en woonden.

CEREMONIEHUIS
DE PATERSKERK
Deze voormalige kerk is opnieuw ingericht
voor eigentijdse rituelen en ceremonies.
Groot, maar ook intiem. Hier is ruimte
voor het delen van persoonlijke verhalen,
beelden en muziek. Het is een ruimte
waar eenieder zich thuis voelt. Aangrenzend
aan De Paterskerk is een sfeervolle gezinskamer
gelegen, waar naasten voorafgaand aan
de uitvaartceremonie in alle rust worden
ontvangen. In de ruime naastgelegen foyer
vinden de ontvangst en ontmoeting na afloop
plaats. De Paterskerk heeft 300 zitplaatsen.

CEREMONIEHUIS
DE KAPEL
De Kapel ademt een sfeer van warmte,
gastvrijheid en samenzijn. Door de
glas-in-lood-ramen valt het licht prachtig
langs de monumentale gewelven. Het leven
en de herinnering worden hier liefdevol
omarmd. Net als in De Paterskerk worden
nabestaanden in een aparte, aangrenzende
gezinskamer ontvangen. De Kapel is een
bijzonder mooie locatie voor ceremonies en
een intiem samenzijn tot 75 personen.

IEDER LEVEN IS UNIEK
Een uitvaart is een persoonlijke aangelegenheid,
dat realiseert DOMUSDELA zich goed. Daarom gaan
we met jullie in gesprek om de wensen van jullie
dierbare te vertalen naar een passende invulling van
de afscheidsceremonie. Ook kijken we met jullie naar
de genodigdenlijst en adviseren we hoe jullie de dienst
kunnen vormgeven. Waar de ene ceremonie een formeel
samenzijn is, waarbij genodigden aan tafel rustig
napraten over de dienst, heeft de andere ceremonie een
informele invulling, waarbij genodigden met een hapje
en drankje verbinding maken met elkaar.
Wij kijken graag samen met jullie hoe ons team met
aandacht en service de uitvaart van jullie dierbare naar
wens vormgeeft.

TOT IN DETAIL PERSOONLIJK
Bij DOMUSDELA is het mogelijk de uitvaart van je
dierbare tot in detail persoonlijk te maken. Zo zijn er
verschillende ruimten beschikbaar met ieder een eigen
sfeer die iedere uitvaart een persoonlijk karakter geeft.
De invulling van de uitvaart bij DOMUSDELA is gericht
op de persoonlijke wensen van je dierbare. Wij voeren
met aandacht en toewijding deze wensen uit, waardoor
jullie en jullie naasten volledig ontzorgd worden in deze
toch al moeilijke periode.

DOMUSDELA ONTZORGT
Een uitvaart regelen is voor jullie als nabestaanden vaak moeilijk. In een korte periode hebben
jullie naast verdriet en emoties veel te regelen. Bovendien is er voor jullie als nabestaanden
weinig tijd om na te denken over belangrijke beslissingen. Jullie willen dus zeker zijn dat jullie
de juiste beslissingen nemen en daarbij niets vergeten. Wij willen jullie hier graag bij helpen.
Daarom hebben we voor kort beschreven hoe DOMUSDELA jullie ontzorgt.

VOORAFGAAND AAN DE UITVAART
In de periode voorafgaand aan de uitvaart hebben jullie nauw contact met de
uitvaartbegeleider. De ceremonie wordt gezamenlijk met jullie ingevuld. Jullie voeren hierbij
zelf de regie en vormgeving. Gaan er genodigden spreken? Welke muziek wordt er afgespeeld?
Willen jullie foto’s of filmpjes laten zien tijdens de dienst? Een speciale opstelling of sfeer in
de ruimte? Of willen jullie samen met de genodigden herinneringen ophalen en verdriet delen
tijdens een formeel of informeel samenzijn na afloop van de dienst? Allemaal vragen die we
met jullie samen beantwoorden. Wij kijken samen hoe we de ceremonie en het samenzijn zo
persoonlijk mogelijk kunnen maken.

NA AFLOOP VAN DE UITVAART
Na de ceremonie is het bijzonder fijn om na te praten, herinneringen op te halen en verdriet te
delen. Als jullie het prettig vinden om na de ceremonie met een select gezelschap apart te gaan
in de familiekamer voor een hapje of drankje en een laatste woord, is dat mogelijk. Hiervoor
hebben jullie de familiekamer tot jullie beschikking.

DAG VAN DE UITVAART
Op de dag van de uitvaart staan wij voor jullie en jullie gasten klaar. Bij binnenkomst begeleiden
wij jullie als nabestaanden naar de privé ruimte die voor jullie gereserveerd is. De overige gasten
worden op persoonlijke wijze door de gastvrouw of gastheer ontvangen in de ontvangstruimte
en daarna begeleid naar de ceremonieruimte. Daar mogen zij plaatsnemen op de stoelen die
klaarstaan voor de ceremonie. De ceremonie wordt geleid door de uitvaartbegeleider op de
manier zoals jullie die voorafgaand met elkaar hebben doorgesproken.

Voor de overige gasten is het mogelijk om (in)formeel samen te zijn in de één van de ruimtes
binnen DOMUSDELA. Hier serveren wij culinair en dranken naar wens. Van een traditionele
koffietafel tot een op maat culinair arrangement.

ETEN EN DRINKEN BIJ
EEN UITVAART
Na afloop aan de ceremonie kunnen jullie bij
DOMUSDELA met een hapje en een drankje
samen het leven vieren en verdriet delen. Wij
bieden diverse samengestelde arrangementen
aan als basis. Deze kunnen jullie uitbreiden
naar eigen keuze. Wij denken graag met jullie
mee. Was jullie dierbare dol op een bepaalde
cocktail, wij maken deze met liefde na, zodat
jullie gezamenlijk een toost kunnen uitbrengen.
Of hield diegene enorm van sushi of ijs dan
bedenken wij hierbij een passend culinair
concept geheel in stijl.
Na afloop van de uitvaartceremonie zijn jullie
ook van harte welkom bij Brasserie Rita voor een
nazit met een drankje, lunch of diner. Ook hierin
denken wij graag met jullie mee.
Op de volgende pagina’s nemen we jullie
mee in de vaste culinaire arrangementen van
DOMUSDELA.

DRANKEN ARRANGEMENTEN UITVAART
TOT 75 PERSONEN

KOFFIE, THEE, FRIS- & ALCOHOLISCHE
DRANKEN  

Bij DOMUSDELA is het mogelijk om voorafgaand bij elkaar te komen of aansluitend aan de
ceremonie na te praten. Hiervoor hebben wij drie dranken arrangementen opgesteld.
Deze dranken arrangementen kunnen uitbereid worden met diverse culinaire items zoals in
de lijst hieronder benoemd.

Dit arrangement mag 1,5 uur onbeperkt gebruikt worden.
€ 16,00 per persoon
*Alcoholische dranken bestaan uit tapbier en huiswijn. Bij dit arrangement serveren
wij standaard tafelgarnituur (nootjes en olijven) en fruitwater op tafel.

KOFFIE & THEE  
Dit arrangement mag 1,5 uur onbeperkt
gebruikt worden.
€ 12,50 per persoon
*Bij dit arrangement serveren
wij standaard koekjes en fruitwater
op tafel.

KOFFIE, THEE &
FRISDRANK
Dit arrangement mag 1,5 uur onbeperkt
gebruikt worden.
€ 13,50 per persoon
*Bij dit arrangement serveren
wij standaard koekjes en fruitwater
op tafel.

ARRANGEMENTEN UITVAARTEN BOVEN DE
75 PERSONEN
Voor uitvaarten boven de 75 personen wordt het gekozen arrangement op basis van
nacalculatie in rekening gebracht. Zo blijven jullie flexibel in het aantal te verwachten gasten.

PROOST OP HET LEVEN

CULINAIR BIJ TE BOEKEN

6.00 per persoon
Bij dit extra arrangement serveren wij aan alle gasten een glas Prosecco om
gezamenlijk een laatste toost uit te brengen op het leven van uw dierbare.

De dranken arrangementen kunnen met de volgende culinaire items worden uitgebreidt.
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Zoetigheden 					
€2,50
Belegde zachte broodjes wit en bruin 		
€2,75
Assortiment luxe mini broodjes		
€4,00
Worstenbroodje 					
€3,25
Vega Worstenbroodje 				
€3,50
Broodje kroket 					
€4,00
Kop soep 						
€5,00
Tafelgarnituur (nootjes/olijven) 			
€2,50
Tafelgarnituur crudité 				
€4,00
Bitterballen 					€1,50
Warme bites 					
€1,60
Hollandse plank (kaas en worst) 		
€5,00
Koude borrelhapjes 				
€2,40
Luxe koude bites 					
€2,60
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KOESTER DE HERINNERING
Sfeer en stijl zijn een onmiskenbaar onderdeel voor de herinnering aan het afscheid. Want afscheid
nemen van een geliefde doe je in een omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Waar alles de sfeer
ademt die past bij je dierbare. Waar gehuild en gelachen kan worden. Bij DOMUSDELA kijken we
samen met jullie naar jullie wensen en ideeën. Wij vertalen deze persoonlijke wensen in een
styling- of sfeerconcept, waarin we het leven vieren. Want wie afscheid neemt in een harmonieuze
sfeer, zal de herinnering voor altijd koesteren. Graag reiken we enkele styling- en sfeersuggesties aan.

KAARSVERLICHTING
IN RAAMVENSTERS
120.00
Voor extra sfeer zetten wij talrijke
cilindervazen met rustieke kaarsen en
waxines in de 4 raamvensters van
De Paterskerk.

WELKOMSTBORD
vanaf 32.50 per stuk
We verzorgen gepersonaliseerde
welkomstborden, die we binnen en buiten
kunnen plaatsen. Zo hebben de gasten een
goede en persoonlijke bewegwijzering naar de
ceremoniezaal.

KAARSVERLICHTING
RONDOM OVERLEDENE EN
OP HET PODIUM / DE TRAP
120.00
Voor extra sfeer zetten wij talrijke cilindervazen met
rustieke kaarsen en waxines rondom de overledene,
op de podiumtrappen en het podium.

LANTAARNS
100.00
In het gangpad plaatsen wij aan
weerszijden lantaarns (totaal 10 stuks)
met sfeervol kaarslicht.

TAFELDECORATIES
vanaf 7.50 per stuk
Op de tafels plaatsen wij vaasjes met
bloemdecoratie in de door jullie gewenste
stijl en kleur.

STOELDECORATIES
vanaf 6.00 per stuk
Wij voorzien de stoelen aan het gangpad van linten met
vaasjes en bloemen in de kleurstelling naar wens.

BLOEM- EN
SFEEROBJECTEN
40.00 per stuk
Wij plaatsen zwarte of gouden tafeltjes (bijvoorbeeld langs
het looppad of in de ruimte) met een arrangement van
diverse vaasjes met bloemdecoraties of een samengesteld
boeket in een vaas met aanvullend diverse vormen van
kaarsverlichting.

LIEVELINGSBLOEM
SOKKEL MET
BLOEMDECORATIE

vanaf 1,50 per stuk
Had jullie dierbare een lievelingsbloem? Laat de gasten als laatste teken van hun liefde voor jullie
dierbare deze bloem op de kist leggen.

140.00
Voor extra sfeer plaatsen wij een sokkel met
een fraai opgemaakte en imposante
bloemdecoratie in een vaas. Jullie kiezen de
gewenste sfeer en kleur.

STOEL- EN
GANGPADDECORATIE
32,50 per arrangement
Wij voorzien de stoel van linten met een
bloemdecoratie. Daarbij plaatsen wij een
windlicht met rustieke kaarsen, vaasjes met
bloemdecoraties, cilindervazen met rustieke
kaarsen en waxines met sfeervol kaarslicht.
Wij houden rekening met jullie kleur- en
sfeerwensen; kiezen jullie voor kleurrijk en
weelderig, of juist voor sereen en ingetogen?

HERINNERINGSBOOM
110.00
Laat alle gasten een foto met een herinnering van de
dierbare meenemen om deze op te hangen in boom
voor de nabestaanden. De boom is reeds gedecoreerd
met bloemen in buisjes en waxinelichtjes.

VERSE BLOEMBLAADJES OM TE STROOIEN
vanaf 2.50 per zakje
Een liefdevolle manier om jullie dierbare een laatste groet te brengen.

AANVULLENDE OPTIES VOOR
TIJDENS DE CEREMONIE
Een uitvaart extra persoonlijk maken met muziek of fotografie? DOMUSDELA laat jullie
graag de aanvullende opties voor tijdens de ceremonie zien.

AFSCHEIDSFOTOGRAAF
prijs op aanvraag
De dag van de uitvaart gaat vaak in een roes voorbij. Terwijl de herinnering aan een dierbare
kostbaar is en gekoesterd moet worden. Jullie kunnen als nabestaanden dan ook kiezen om de dag
blijvend vast te leggen door een afscheidsfotograaf. DOMUSDELA heeft diverse samenwerkingen
met afscheidsfotografen die het afscheid van jullie dierbare waardevol in beeld brengen.
Onderstaand onze partners:
• Gonnie Helfrich Fotografie
• Yvette Vlaar | Goodbye Moments
• Danny Janssen | Door Danny

LIVE MUZIEK
prijs op aanvraag
Tijdens de ceremonie kunnen jullie met
behulp van muziek een persoonlijke
sfeer creëren. Steeds vaker wordt er dan
ook gekozen om passende nummers live
ten gehore te brengen. Is er een speciaal
nummer dat jullie geliefde typeerde? Een
live zanger(es) of muzikant geeft een
persoonlijke touch aan het nummer van
jullie dierbare waardoor er een intiem
moment gecreëerd wordt. DOMUSDELA
heeft contact met diverse muzikanten,
uiteraard is het ook mogelijk zelf een
muzikant te benaderen.

BEREIKBAARHEID & PARKEREN
DOMUSDELA ligt op loopafstand van het Station Eindhoven Centraal.
Je kunt parkeren in parkeergarage de Heuvel aan de Ten Hagestraat 6a in Eindhoven
(vanuit de garage loop je naar uitgang ‘Vestdijk’ en dan om Hotel Pullman heen).
In het weekend is er ook parkeergelegenheid in de parkeergarage van DLL, gelegen
aan de Kanaalstraat tegenover DOMUSDELA.

PLATTEGROND INGANGEN DOMUSDELA
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