
Dit formaat kaart is niet bestaand en moet apart 
opgemaakt en gesneden worden, waardoor er andere 

prijzen gelden:
lay out volgens prijslijst plus 7,50

per kaart volgens prijslijst plus 0,35

koolzaadveld, letter bangla MN

Naam Achternaam

Lotus 
uitvaartverzorging en -begeleiding

050 3021731 / 06 53767142

info@lotusuitvaart.nl
www.lotusuitvaart.nl

voor ware grootte de pdf op 100% zetten
(de stippellijnen geven de vouwen aan)

op de echte kaart is deze informatie en het logo niet aanwezig

Deze kaart kan uiteraard  ook met gewenste afbeeldingen die zelf aangedragen 
worden of eventueel door ons worden verzorgd. We kunnen eenvoudige foto-
bewerkingen uitvoeren (en soms ook wel ingewikkelde als daar tijd voor is) 

Verder is er keuze in kleur, lettertype, wel of geen kader etc.

Wij sturen een pdf van de opmaak waarop een correctieronde kan volgen, die 
we vervolgens weer als pdf mailen.

Meerdere correctierondes maken de lay out kosten duurder. (Uiteraard niet 
wanneer een fout bij ons ligt)

Dit formaat kaart wordt apart gesneden en past in de enveloppemaat 120x185 
met dun grijs kader (vanwege de herkenbaarheid van rouwpost.)

We gebruiken voor de kaarten biotop papier, natuurwit 190 gr.
(Als dat gewenst is kan zwaarder papier afhankelijk van onze voorraad. Als er 

eerder contact is kunt u dit doorgeven, dan is er tijd om te bestellen.)



Naam Achternaam

Hij was getrouwd met Naam Achternaam, 
die hem op 7 februari 1995 is voorgegaan.

Naam Achternaam-Achternaam
Naam Achternaam
Naam & Naam
     Naam ♥
Naam & Naam
Naam

Naam Achternaam
Naam

Naam Achternaam
Naam Achternaam-Achternaam
Naam & Naam
     Naam, Naam, Naam

Boris ç

Naam is voor altijd verbonden 
met de goede dingen in ons leven. 

We zullen hem heel erg missen

Naam is thuis op de boerderij bij Naam, Straatnaam, 
Postcode Plaats (tevens correspondentieadres), waar 

ieder dagelijks tussen 17.00 en 20.00 uur 
afscheid kan nemen.

In besloten kring begraven we hem naast Naam op 
zaterdag 10 september op de begraafplaats te 

Schildwolde.

Schildwolde,

Groningen,

Schildwolde,
Amsterdam,

Froombosch,

Veendam,

Appingedam,

Schildwolde, 2 mei 1937         Groningen, 6 september 2006


