Heb je vragen over levenseinde,
je nalatenschap of jouw afscheid?
Wil je een gesprek met iemand uit
ons breed netwerk van experten,
laat het ons weten.
SERENI

SERENI

l

03 650 15 14

l

zorg@sereni.be

‘Ook al weet je nog niet
wat je wil vragen,
je hebt recht op
alle antwoorden.’

ALLES START MET EEN GOED GESPREK

LAAT JE GOED OMRINGEN

Heb ik recht op een waardig levenseinde en hoe pak ik dat aan? Is er
iemand die me advies kan geven over de administratieve en financiële
afhandeling? Wat met mijn gezin als ik er niet meer ben. Hoe kan ik er
nu al voor zorgen dat ze ondersteund worden? Hoe wil ik mijn eigen
afscheid invullen? Wie zorgt er voor mijn hond?

Het vraagt een bijzondere inspanning om je afscheid zelf te organiseren en
om de juiste informatie en experten te vinden. Om het proces eenvoudiger
te maken, gaan wij met jouw vragen onmiddellijk aan de slag. Wij kunnen je
in contact brengen met de juiste experten die het best geplaatst zijn om je
te helpen en jouw vragen te beantwoorden.

Praten over de dood is voor veel mensen lastig. Een gesprek met je
naasten hierover geeft waarde, intimiteit en verbinding. Uiteindelijk
zorgt het zelfs voor een waardevoller afscheid als het eenmaal zover
is. Maar ook daarna kan een goed gesprek een grote hulp zijn bij de
rouwverwerking voor de nabestaanden.

Een goede voorbereiding is de beste garantie om nabestaanden te ontlasten
van praktische en administratieve taken. Zo kunnen zij zich toeleggen op het
allerbelangrijkste: zorgeloos rouwen. Alles is immers geregeld zoals jij het
wenst.

JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN

Uit alle gesprekken die we met mensen hebben gevoerd,
blijkt dat er een algemene behoefte is aan de expertise van
ervaringsdeskundigen. Zij kunnen ¬– dankzij hun kennis van
hun vakgebied – een gedegen antwoord geven op onze vragen
rond het levenseinde. En die kunnen heel divers zijn.
Of het moment nu dichtbij of nog veraf is, ongetwijfeld zit je
met een aantal vragen en twijfels. Blijf er vooral niet mee zitten
en zeg ons waarmee we je kunnen helpen. Een goed gesprek
zet je namelijk al gauw op weg naar antwoorden en inzichten.

‘Hij had het allemaal goed voorbereid.
Alles stond in de cloud.
Maar niemand wist het wachtwoord...’

EEN GROEIEND NETWERK

Mensen verbinden en duidelijkheid brengen, dat is onze sterkte. Elke
dag groeit ons netwerk en onze expertise. Dankzij de ervaringen van
lotgenoten leren we elke dag bij, ¬– we doen het dan ook samen.
We zorgen er samen voor dat geen enkele vraag onbeantwoord blijft,
vandaag en morgen.
WIE IS SERENI

Wij zijn het eerste en laatste aanspreekpunt voor alles wat met uw
afscheid te maken heeft. Wij ontzorgen vòòr,
tijdens en na het heengaan.
Dat doen we door experten in planning, fiscaliteit, testamenten en
andere domeinen samen te brengen in ons expertisecentrum.
Zo zorgen we met Sereni voor een nieuwe standaard
in uitvaartplanning- en begeleiding.

