Stichting
Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken

Uw huisdier is overleden

Wat kunnen wij voor u
betekenen?

Als een huisdier overlijdt, verliest men vaak
een lid van het gezin. Echter weinig mensen
weten wat nu te doen met het stoffelijk
overschot.
U kunt kiezen voor de volgende opties:
•

begraven op een dierenbegraafplaats

•

cremeren bij een dierencrematorium

•

kadaverbak bij de gemeente/stadserf

Transport naar dierencrematorium,
dierenbegraafplaats of stadserf.
De dierenambulance heeft 24 uur toegang
tot het stadserf, dierencrematorium en
dierenbegraafplaats.

Transportkosten hiervan

U mag het dier niet in een container
deponeren!

De Stichting Dierenhulpverlening Woerden
e.o. is genoodzaakt kosten in rekening te

De wet

brengen voor het transport van uw
overleden dier naar begraafplaats,
crematorium of het stadserf. Voor nadere

In de meeste gemeentes is het niet
toegestaan dieren in de tuin te begraven. Voor
nadere informatie hieromtrent kunt u contact
opnemen met uw gemeente.
Verder kunt u voor meerdere details kijken bij

Uw huisdier is
overleden en nu?

de Europese verordening nr.1774/2002.

informatie hieromtrent kunt u contact
opnemen met de Stichting, telefoonnummer (0348) 41 42 42.

Adressen dierencrematoria en
–begraafplaatsen
De volgende adressen vallen binnen ons
werkgebied. Met de eerste twee adressen
werkt de stichting samen. Dit houdt in dat de
dierenambulance 24 uur per dag dieren
hiernaartoe kan brengen.
•

•

•

•

Rouw en verwerking
Het overlijden van een huisdier kan erg

Overige tips
•

Vergeet niet om melding te

ingrijpend voor het baasje of bazinnetje van het

maken van het overlijden van het

dier zijn. Sommige mensen hebben al gezien of

dier bij de betreffende databank

gevoeld dat het einde van het leven van hun

mocht het dier gechipt of

trouwe huisdier nadert, voor andere mensen

getatoeëerd zijn.

komt dit als een donderslag bij heldere hemel.

•

Mocht u moeite hebben met

Het is zeker ook voor kinderen belangrijk dat er

beslissen wat u verder moet

Dierenbegraafplaats Zevenhoven

tijd en ruimte wordt besteed aan het afscheid

doen, kunt u ook altijd contact

Hogedijk 10; 2435 NC Zevenhoven;

nemen van het dier. Voor jonge kinderen kan

opnemen met uw dierenarts.

tel. 0172 – 408 340

hierbij ook gebruikt gemaakt worden van

Dierencrematorium Rotterdam;

kinderboekjes die kinderen op een begrijpelijke

verklaring van overlijden, dit heeft

Buitendijk 101; 3078 XC Rotterdam;

manier duidelijk maken wat de dood nu eigenlijk

u nodig in verband met het

tel. 010 – 483 33 85

inhoud.

opzeggen van de

Dierencrematorium Dierenzorg;

Ook kunt u op het internet diverse sites vinden

hondenbelasting.

Kralingseweg 347; 3065 RC

die u kunnen helpen bij de verwerking van de

Rotterdam; tel. 010 – 202 18 65

dood van uw huisdier.

Huisdierencrematorium Nederland
(Stompwijk); Dr. V. Noortstraat 195;
2266 GV Leidschendam;
tel. 071 – 5803 387

•

Vraag uw dierenarts om een

Stichting Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken
Sinds 10 februari 1981 is de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden en
omstreken, met behulp van vrijwilligers, in
Woerden en omgeving werkzaam met als

Algemene Stichting Huisdieren Crematorium

hoofddoel het verlenen van hulp aan het dier
in de ruimste zin van het woord.

Nederland (SHCN); tel. 0800 7426 0000
Verder kunt u uiteraard op het internet nog
kijken naar diverse dierencrematoria en
dierenbegraafplaatsen.

Informatie/alarmnummer:
(0348) 41 42 42
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

