
In het verdriet van het laatste afscheid 
gaat er veel langs u heen. Het later 
terug kunnen zien van de uitvaart 
betekent voor velen een waardevolle 
steun, juist omdat een waardig en 
passend afscheid zo belangrijk is voor 
de rouwverwerking.

Ook als mensen niet in de gelegenheid 
zijn om de uitvaart van hun dierbare 
bij te wonen, bijvoorbeeld door ziekte 
of verblijf in het buitenland, biedt een 
ingetogen videoreportage de 
mogelijkheid toch deelgenoot te
zijn in dit voor het verwerkingsproces 
zo belangrijke afscheid. 

Zodat men kan delen in het verdriet. 
Om te helpen het verlies een plek 
te geven. Maar ook om te kunnen 
delen in de dankbare voldoening 
dat er op een passende manier 
afscheid is genomen. 

Kleine kinderen hebben een ander begrip van 
wat er gebeurt, en kunnen later met vragen 
komen. Als ze wat ouder zijn, 
betekent het opnieuw kunnen meebeleven 
van het afscheid van bijvoorbeeld 
vader, moeder, broer of zus, 
dat het gemis makkelijker een plaats 
krijgt in het leven. 
Zodat ze het afscheid een plek kunnen geven 
in hun veranderde bewustzijn.

AR Video heeft jarenlange ervaring 
in het respectvol en zo onopvallend mogelijk 
vastleggen van uitvaarten door het gehele 
land. Wij verzorgen beeld en geluid van een 
professionele kwaliteit, zonder als storend 
ervaren te worden. Naast de uitvaart zelf, 
kunnen we ook gebeurtenissen rondom de 
uitvaart vastleggen voor later. 
Denk bijvoorbeeld aan de opbaring en het 
vertrek thuis, of de condoleance. 
Desgewenst kan muziek van uw keuze 
in de reportage verwerkt worden.

Bezoek ons op:
www.terugkijkenopeenpassendafscheid.nl voor 
meer informatie. In het gastenboek treft u veel 
waarderende reacties van nabestaanden.  
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Bezoek onze website voor
verdere informatie 

Respectvol
Integer
Waardevol

AR Video is een totaalleverancier van 
audiovisuele diensten voor de uitvaart-
branche. Uiteraard worden alle diensten 
op dezelfde wijze geleverd zoals u van 
ons  gewend bent bij uitvaartreportages.  
Dat betekent stipt volgens afspraak door 
representatieve medewerkers die respectvol 
optreden tijdens het afscheid.

 Uitvaartreportages
 Videopresentaties
 Audioregistraties 
 Geluidsversterking 
 Beeld- en geluidverbindingen
 Live uitzending via internet 
 Registratie met meerdere camera’s
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