
Wilt u meer weten? 
Bel of mail vrijblijvend om uw wensen te bespreken met 
Najade Uitvaarten.  

Uw aanspreekpunt:  Irene van Dongen 
☏ +31 (0)6 34342117
* irene@najade-uitvaarten.nl
🌐www.najade-uitvaarten.nl/duikvaart

Najade Uitvaarten maakt van de duikvaart een gedenkwaardig 
moment. We werken samen met Visschers Diving, Zee-urnen.nl, 
eigenaren van het water en verschillende scheepseigenaren. 
We zorgen ervoor dat de juiste mensen worden ingezet en de 
vergunningen op orde zijn. 

Duikvaart
Een bijzondere laatste bestemming

“Waar wij samen hebben gevaren 
is nu een blijvende herinnering”



Een bijzondere laatste bestemming
De duikvaart is een bijzondere en persoonlijke manier om de as 
van uw dierbare een laatste bestemming te geven. Bij een 
duikvaart wordt de overledene herdacht en de as in een 
oplosbare urn in de waterbodem begraven. 

De duikvaart is mogelijk in een rivier, kanaal of recreatieplas. 
Vanaf de oever of vanaf een schip gaat een professionele duiker 
met de urn te water. Nabestaanden met duikervaring kunnen de 
duikvaart begeleiden. Door de inzet van een onderwatercamera 
is de duikvaart boven water ‘live’ te volgen. 

Persoonlijk programma
Het is mogelijk om de duikvaart te maken vanaf de waterkant of 
vanaf een schip. In overleg wordt een persoonlijk programma 
voor de duikvaart samengesteld. Bijvoorbeeld:

• De uitvaartleider ontvangt u aan boord of aan de waterkant. 
Koffie en thee wordt geserveerd.

• De urn wordt opgesteld. Eventueel samen met foto(‘s) en 
bloemen.

• Indien nodig wordt de as (door de uitvaartleider) overgezet 
in een oplosbare urn.

• U maakt kennis met het duikteam en ontvangt een 
toelichting op de duikvaart.

• Op basis van uw persoonlijke wens kan een 
herinneringsbijeenkomst plaatsvinden. 

• De duikers gaan met de urn te water. U volgt de bijzetting 
live op het scherm.

• U kunt een bloemengroet brengen.
• Gelegenheid tot samenzijn (aan boord).

Tijdsduur: 1,5 – 3 uur.  Afhankelijk van uw wensen. 

“Water was zijn passie, 
dit afscheid past zo goed bij hem” 

Bespreek uw wensen
Vooraf bespreekt Najade Uitvaarten graag met u de wensen voor 
de duikvaart. Belangrijke vragen hierbij zijn: 

• Op welke locatie wilt u de urn bijzetten? 
• Hoeveel nabestaanden zijn aanwezig?
• Gaat het gezelschap samen varen of blijft u liever aan wal? 
• Vindt er een herinneringsbijeenkomst plaats aan boord of aan 

de waterkant? 
• Wenst u livemuziek of catering op locatie?  

Op basis van uw wensen maakt Najade Uitvaarten een voorstel 
op maat, met prijsopgave. 

U	kunt	kiezen	uit	een	breed	assortiment	oplosbare	urnen


