
Duurzame uitvaartkisten



Duurzame uitvaartkisten van Eigen Stijl uitvaartzorg

de bouw;
oude huizen;
gebouwen;
of de transportindustrie.

Eigen Stijl uitvaartzorg denkt aan een leefbare wereld en de toekomstige generatie. Naast de
duurzame uitvaart, bieden wij ook duurzame uitvaartkisten aan.

De duurzame uitvaartkisten worden gemaakt van recycle hout, dit is hout dat een eerdere 
bestemming heeft gehad. Recycle hout komt rechtstreeks uit:

Voorheen werd dit hout weggegooid, maar nu verwerken wij dit hout in onze duurzame kisten.

Doordat recycle hout eerder gebruikt is, krijgen planken en balken een unieke geleefde uitstraling. 
Zo is elke plank of balk anders. In sloophout of hout uit recycle trajecten kunnen spijkers voorkomen.
Deze kunnen gewoon blijven zitten, verwijderd worden, of afgeslepen. Dit hoort bij de uitstraling van
sloophout. Ons recycle hout mag geleefd hout zijn, waar wat op en aan zit, dat is de charme 
van het recycle hout. 
Momenteel wordt het recycle hout geleverd door Sinke en Hardhout Zeeland.

De bekleding van onze duurzame uitvaartkisten, wordt momenteel gemaakt door Diny Janssen uit
Vlissingen. De bekleding bestaat uit verschillende materialen, zoals biologisch katoen, dit is de stof 
die het meeste gebruikt wordt. Daarnaast kunnen er waden gemaakt worden van bijvoorbeeld
lievelingsdekens, overtrekken enz. van de overledene.
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Hoe komen de duurzame uitvaartkisten van 
Eigen Stijl uitvaartzorg tot stand?

In 2019 ben ik (Bianca Tange) in contact gekomen met Huib Westerbeke. Hij is begeleider bij
werkleerbedrijf de Ambachten in Middelburg.

Werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In hun werkleerbedrijven bieden zij mensen een
kans om mee te doen aan de maatschappij, zonder direct een grote druk op te leggen.

Tijdens deze ontmoeting heb ik hem geïnformeerd over mijn idee. Hij was meteen enthousiast.
Uiteindelijk is in samenwerking met John Jansen de kistenlijn tot stand gekomen.

Vanaf begin 2020 is In-Made ook aangesloten bij dit project en ook zij werken mee aan de
recycle kistenlijn van Eigenstijl uitvaartzorg.

https://www.sinkegroep.nl/gebruikte-bouwmaterialen/
https://vanhesetrading.nl/
https://wlbzeeland.nl/locaties/walcheren/wlb-de-ambachten/
https://in-made.dji.nl/
https://eigenstijluitvaartzorg.nl/over-eigen-stijl/


Duurzame uitvaartkist Lavendel  € 449,00

Lavendel

Bekleding: standaard ongebleekt katoen. Andere bekleding is uiteraard ook mogelijk



Duurzame uitvaartkist Kamille  € 349,00

Kamille

Bekleding: standaard ongebleekt katoen, maar ook wisselbaar



Nutan

Duurzame uitvaartkist Nutan  € 299,00 Bekleding: standaard ongebleekt katoen



Duurzame uitvaartkist Campanula € 449,00

Bekleding: standaard ongebleekt katoen. Andere bekleding is uiteraard ook mogelijk

Campanula

De kist heeft per zijde 1 langwerpig handvat met vier bevestigingspunten.



Acacia

Duurzame uitvaartkist Acacia  € 449,00

Bekleding: standaard ongebleekt katoen. Andere bekleding is uiteraard ook mogelijk

Deze kist bestaat uit twee helften, draagbaar en deksel. Per zijde 3 losse handvaten

Leverbaar in 2 tinten



Duurzame uitvaartkist Sering  € 449,00

Sering

Bekleding: standaard ongebleekt katoen



Bekleding: standaard ongebleekt katoen

Duurzame uitvaartkist Anemone  € 449,00

Anemone



In een lijkwade kan het lichaam op zachte wijze worden ingewikkeld op een dusdanige
manier dat de gestalte zichtbaar blijft. Dit maakt een overledene makkelijker toenaderbaar,

wat een intiem afscheid nemen mogelijk maakt.

Wade  € 279,00

Lotus

Een opbaarplank is een alternatief voor een uitvaartkist, 
waar de overledene in een afscheidswade op ligt. 

Een uitvaart met een opbaarplank hoeft niet anders te zijn dan met een kist. 
Nabestaanden ervaren de dierbare vaak dichterbij, omdat een houten omhulsel ontbreekt. 

Een opbaarplank is zowel mogelijk bij begraven en natuurbegraven als bij een crematie.

Duurzame opbaarplank Lotus € 225,00

https://www.dela.nl/uitvaart/voor-de-uitvaart/begraven
https://www.dela.nl/over-dela/maatschappelijk-verantwoord/natuurbegraafplaats
https://www.dela.nl/uitvaart/voor-de-uitvaart/crematie


Bloesem
 

Stoffen kist Bloesem € 449,00

Blauwe regen

Stoffen kist Blauwe regen € 449,00



Klaproos

Stoffen kist Klaproos € 449,00

Wilt u na het zien van onze brochure één van onze duurzame uitvaartkisten bestellen 
of wenst u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

 
Wordt uw uitvaart niet door ons verzorgd, maar heeft u wel interesse in één van onze duurzame

uitvaartkisten? Ook dan kunt u bij ons terecht en een duurzame uitvaartkist bestellen.

Mail: info@eigenstijluitvaartzorg.nl  |  Bel: 06-1847 8910

https://eigenstijluitvaartzorg.nl/wp-content/uploads/2021/08/Brochure-uitvaartkisten-voor-website.pdf
https://eigenstijluitvaartzorg.nl/contact/
https://eigenstijluitvaartzorg.nl/uitvaart-zeeland/

