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Voor de werkelijke grootte de pdf op 100% zetten. De stippellijnen geven de vouw aan. 
De lijnen, deze tekst en het logo staan niet op de kaart

Deze kaart kan uiteraard  ook met gewenste afbeeldingen die zelf aangedragen worden of 
eventueel door ons worden verzorgd. We kunnen eenvoudige fotobewerkingen 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 is een traditionele rouwbrief, die 2x gevouwen wordt. Het achterblad bevat doorgaans 
geen informatie.

Er zijn diverse mogelijlkheden voor een kader (of geen kader), en op deze kaart kan het 
vlindertje ook weg, of vervangen door een ander beeld.

Wij gebruiken Biotop papier, natuurwit, met bijpassende enveloppe met een dun grijs kader 
i.v.m. de herkenbaarheid van rouwpost.

En als ik doodga, huil maar niet
Ik ben niet echt weg, moet je weten
’t is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas, als jij me bent vergeten…
Bram Vermeulen

Onlosmakelijk verbonden

Naam Achternaam
* 7 juli 1939                                                                             † 3 mei 2009

Liefdevolle en betrokken levensgezel,
zorgzame vader, speelse opa

Naam Achternaam - Achternaam

Naam en Naam
  Naam
  Naam

Naam

Naam en Naam
  Naam en Naam
  Naam, Naam

Adres 
Postcode en Plaats

Naam is thuis.
Bezoek is welkom op dinsdag en woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur.

De bijeenkomst voor de crematie is op donderdag 8 mei om 14.00 uur in 
Crematorium Stilleweer, Stillweersterweg 1 te Appingedam.

Aansluitend ontmoeten we u graag in de koffiekamer.

Rouwbrief legal zwart wit met rond vlinderkader, letter arial


