CREMATIEDIENST

VOOR GEZELSCHAPSDIEREN

Een waardige,
respectvolle oplossing
voor uw dier
Het verlies van een gezelschapsdier is altijd een pijnlijke
beproeving voor zijn eigenaar.
Het is een moeilijk moment waarin iedereen een
waardige en respectvolle oplossing zoekt.

U ZULT ER
ALTIJD ZIJN
VOOR HEM

Om die reden is er nu INCINÉRIS :
een crematiedienst voor honden, katten, knaagdieren,
vogels, reptielen ..., vergezeld van alle garanties inzake
doorzichtigheid en ethiek.
Door crematie te kiezen geeft u aan uw trouwe gezel
een afscheid dat overeenstemt met de affectie die hij
voor u had.

Crematiedienst

voor paarden, pony's en ezels
HORSIA stelt een crematiedienst voor
paardachtigen voor. Meer inlichtingen :

meer dan zorg

www.incineris.fr

Tel.: 0 806 806 123
www.horsia.fr

Onze crematoria :

De crematiediensten

Wachtzaal van Josselin

Uitvaartdienst
met privécrematie
Deze crematiedienst met annex uitvaartdienst voldoet
aan de wens van eigenaars om aanwezig te zijn bij deze
laatste stap.
INCINÉRIS begeleidt u met de grootste zorg, in een kader
dat geschikt is voor bezinning zodat u een laatste keer uw
dier kunt terugzien en het een laatste eer kunt bewijzen.

Afscheidszaal van Etampes

De betaling van de prestatie gebeurt rechtstreeks in het
crematorium.

De uitvaartdienst omvat :
> het halen van het overleden dier bij de dierenarts en het
transport naar het crematorium,
> een gepersonaliseerde begeleiding tijdens de hele
uitvaartdienst,
> de voorbereiding van het lichaam van uw dier en de
presentatie ervan voor een periode van bezinning,
> de strikt individuele crematie in een lijkkist van AfuBOX,
> de terbeschikkingstelling van een uitvaartsalon tijdens
de duur van de crematie,
> de teruggave van de as van uw dier in de lijkurne van
uw keuze (urne van Incinéris inbegrepen of decoratieve
urne als optie),
> een crematiecertificaat.

Herinneringstuin van Beauvois-en-Cambrésis

Een onthaalruimte, afscheidszaal, privésalon en
herinneringstuin worden ter beschikking gesteld voor
de hele duur van de crematie :
De crematoria van Incinéris werden ontworpen,
en ingericht met de grootste zorg om u te
verzekeren van een serene sfeer voor bezinning.

Meervoudige crematie

De referentiecrematie
Deze dienst is bedoeld voor wie de as van zijn dier wil bijhouden
of verstrooien.
Uw
dierenarts
organiseert
de
crematiedienst
INCINÉRIS en ontlast u van de uit te voeren taken.

bij

Met deze persoonlijke* dienst wordt alle as van uw dier
bewaard dankzij een identificatie-en scheidingsvoorziening.

Deze dienst is bedoeld voor de eigenaars die hun
gezelschapsdier een waardig en respectvol einde willen
geven.
Uw dierenarts zorgt voor alles.
U vertrouwt uw dier toe aan uw dierenarts die contact
opneemt met INCINÉRIS en de crematiedienst
coördineert.
De crematie van uw dier gebeurt samen met die van
andere huisdieren: honden, katten, konijnen ...

Deze dienst omvat de teruggave
van de as in een ecologische
urne die werd gemaakt om te
worden bewaard, begraven
of om de as gemakkelijk te
verstrooien.

Het is dan ook niet mogelijk om u de as van uw dier
terug te geven. Conform de regelgeving wordt deze
toevertrouwd aan een stortplaats.

Wat INCINÉRIS voor u doet
> U bent ervan verzekerd dat uw dier wordt behandeld
met respect en waardigheid.

Ecologische urne van INCINÉRIS
(inbegrepen in de dienst)

Desgewenst stelt INCINÉRIS u ook decoratieve urnen voor om
de as van uw gezel als duurzame herinnering te bewaren.
U kunt ons assortiment urnen ontdekken bij uw dierenarts, in
het crematorium of online op onze website :
boutique.incineris.fr
Welke urne u ook kiest, u krijgt er een crematiecertificaat bij.

* De crematieruimte kan twee tot drie gezelschapsdieren tegelijk bevatten.

> INCINÉRIS is een dienst die wordt beheerd en geleid
door praktiserende dierenartsen.
> INCINÉRIS is lid van IAOPCC
en heeft het Charter voor goede
praktijken ondertekend.

Centra van Incinéris
Château-Gaillard
• 01500
255, rue Charles de Gaulle

Beauvois-en-Cambrésis
• 59157
5, chemin de Boussières

Gardanne
• 13120
Quartier Mazargues

Vimoutiers
• 61120
Rue des Sorbiers

Tel. +33 (0)4 74 38 72 20

Wanneer uw gezelschapsdier overlijdt, is uw dierenarts
er om u in te lichten en raad te geven.

•
•

CONVENTION DE CRÉMATION
N°

Mme, M

Code Postal

Ville
Tél

E-mail

Madame, Monsieur, Incinéris s’associe à votre peine
et s’engage à assurer dans le plus grand respect la crémation de
Espèce

Nom de l’animal

Race

Identifié sous le n°

Âge
De mort naturelle

De crematieovereenkomst

Décédé le
De mort accidentelle

Par nécessité médicale

PRESTATIONS DEMANDÉES

Service funéraire avec crémation privée
Crémation strictement individuelle. Le service funéraire associé comprend : le toilettage et la présentation de votre animal,
la crémation dans un cercueil AfuBox, la mise à disposition d’un salon funéraire, la restitution des cendres dans une urne
Incinéris (inclus) ou décorative (option - choix sur place ou présélection possible sur www.incineris.fr).
Le règlement de cette prestation s’effectue directement auprès du crématorium.
• Souhaitez-vous être présent lors de la crémation ?
oui, un rendez-vous est à planifier auprès d’Incinéris. Votre rendez-vous : le
/
/
à:
h
non, dans ce cas, merci de prendre contact avec Incinéris pour organiser la restitution des cendres de votre animal.

Crémation référence
Crémation individualisée : un dispositif d’identification et de séparation des corps garantit la restitution intégrale des cendres
de votre animal. La cellule de crémation peut accueillir jusqu’à deux ou trois animaux de compagnie simultanément.
• Souhaitez-vous conserver les cendres de votre animal ?
oui, la restitution des cendres se fera dans une urne :
Incinéris (inclus)
décorative (option) Réf.
L’urne sera ensuite* :
confiée à votre vétérinaire
mise à votre disposition au crématorium
non, celles-ci seront alors dispersées dans notre jardin du souvenir.

Crémation plurielle
Crémation de plusieurs animaux de compagnie. L’absence de dispositif de séparation des corps ne permet pas la restitution
des cendres. Conformément à la réglementation, celles-ci seront confiées à un centre d’enfouissement.
* Si les cendres ne sont pas récupérées dans un délai de 6 mois après leur mise à disposition, Incinéris ainsi que votre vétérinaire se dégagent de
toute responsabilité et les cendres seront dispersées dans le jardin du souvenir où a eu lieu la crémation.

Le

Vétérinaire
Ville

Mme, M
Signature et cachet du vétérinaire

L’animal ne fait pas l’objet d’une élimination réglementée

Signature du propriétaire

Le Président
de La Compagnie des Vétérinaires

Merci de renseigner le crématorium de destination
255, rue Charles de Gaulle – 01500 Château-Gaillard – Tél. 04 74 38 72 20
Quartier Mazargues – Chemin du Safran – 13120 Gardanne – Tél. 04 42 51 20 30
Z.A. Champ d’Escure – 19190 Le Pescher – Tél. 02 51 87 69 99
11, rue Pierre-Henri Spaak – 21800 Chevigny-Saint-Sauveur – Tél. 03 80 46 81 33
Actiparc de Grézan – rue Nicolas Appert – 30000 Nîmes – Tél. 04 66 84 57 80
ZI de Villejames – 2 rue de la Pierre – 44350 Guérande – Tél. 02 51 73 05 04
ZA. de la Rochette N° 21 – 56120 Josselin – Tél. 02 51 87 69 99

www.incineris.fr

Uw dierenarts stelt de
crematieovereenkomst op
waarmee uw keuze officieel wordt
en die elk detail van de gewenste
crematiedienst vermeldt.

5, chemin de Boussières – 59157 Beauvois-en-Cambrésis – Tél. 03 27 76 19 83
Rue des Sorbiers – 61120 Vimoutiers – Tél. 03 27 76 19 83
Z.A. – 76890 Tôtes – Tél. 03 27 76 19 83
Z.I. de Barres – 82100 Castelsarrasin – Tél. 02 51 87 69 99
Z.A. Les Trussots – 85570 l’Hermenault – Tél. 02 51 87 69 99
ZI de Brières-les-Scellés – Route de Brières-les-Scellés – 91150 Etampes – Tél. 01 64 94 11 30
Incinéris est un service de La Compagnie des Vétérinaires

Tôtes
• 76890
Zone Artisanale

19190 Le Pescher
ZA Champ d’Escure
Tel. +33 (0)2 51 87 69 99

Tel. +33 (0)3 27 76 19 83

21800 Chevigny-Saint-Sauveur
11, rue Pierre-Henri Spaak
Tel. +33 (0)3 80 46 81 33

Nîmes
• 30000
Actiparc de Grézan
Adresse

Tel. +33 (0)3 27 76 19 83

Rue Nicolas Appert
Tel. +33 (0)4 74 38 72 20

Guérande
• 44350
ZI de Villejames

2, rue de la Pierre
Tel. +33 (0)2 51 73 05 04

Castelsarrasin
• 82100
ZI de Barres

Tel. +33 (0)2 51 87 69 99

L’Hermenault
• 85570
ZA Les trussots

Tel. +33 (0)2 51 87 69 99

Etampes
• 91150
ZI de Brières-les-Scellés

Route de Brières-les-Scellés
Tel. +33 (0)1 64 94 11 30

Josselin
• 56120
ZA de la Rochette N°21
Tel. +33 (0)2 51 87 69 99

INCINÉRIS werkt al meer dan 20 jaar samen met
dierenartsen om haar crematiediensten aan te
bieden.
Door uw dierenarts de crematiedienst te laten regelen,
weet u dat u wordt geholpen door een bekwaam,
attent en toegewijd team.

meer dan zorg

www.incineris.fr
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Uw dierenarts :
een professional

Chemin Safran
Tel. +33 (0)4 42 51 20 30

Tel. +33 (0)3 27 76 19 83

