
HANDLEIDING TOEGANGSPASJES  
24-UURS FAMILIESUITE  

Aankomst bij het crematorium 

• Indien u bij aankomst een gesloten toegangshek aantreft dan kunt u het hek openen 
door het pasje tegen de lezer op de rechter zuil van het toegangshek te houden.  

• Het hek opent zich en sluit na enige tijd automatisch. 
 
Aankomst bij de suite 

• Om de buitendeur van uw suite te openen kunt u het pasje aan de rechterzijde van 
de deur tegen de lezer houden. U kunt de deur daarna openen en naar binnen gaan. 

• Zodra u binnen komt dient u het pasje in de witte houder naast de deur te steken 
zodat het stille alarm wordt uitgezet en het licht wordt geactiveerd.  

 
Verblijf in de suite 

• Het pasje moet in de houder blijven gedurende de tijd die u in de suite verblijft. 

• U kunt het licht dimmen naar een stand die u prettig vindt. 

• Wij hebben kosteloos verschillende maten vazen voorradig, deze zijn tijdens 
kantooruren bij het kantoor te verkrijgen.  

• U kunt tegen betaling gebruik maken van de frisdranken die in de koelkast staan en 
van de koffie en thee op het aanrecht.  

• Op werkdagen controleren wij ’s morgens de suites en toiletten en zorgen dat het 
weer schoon en verzorgd is. 

• U kunt gebruik maken van gratis wifi. Het wachtwoord is tegastinlisse2016. 

• Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met het feit dat andere suites ook in 
gebruik zijn of dat we bezoekers hebben in de andere ruimtes van het crematorium. 

 
Vertrek uit de suite 

• Bij het verlaten van de Familiesuite eerst iedereen naar buiten te laten gaan.  

• De laatste persoon kan dan het pasje uit de houder halen zodat het alarm weer 
wordt geactiveerd.  

• Sluit u de deur goed achter u zodat het stille alarm niet af gaat in onze meldkamer. 
 
Vertrek bij het crematorium 

• Indien u bij vertrek een gesloten toegangshek aantreft dan kunt u met de auto rustig 
oprijden tot ongeveer 4 meter voor het hek.  

• Het hek opent zich automatisch en sluit nadat u het terrein heeft verlaten. 

• Voor fietsers en wandelaars zit op de paal aan de rechterzijde bij het hek een zwarte 
drukknop waarmee het kleine gedeelte van het hek opent en automatisch sluit nadat 
u het terrein heeft verlaten.  

 
 
Voor noodgevallen kunt u 24/7 bellen met: 0252-251 300.  
U krijgt dan een van onze medewerkers aan de lijn. 


