
ZEEBEGRAFENIS OP 
DE NOORDZEE

Verstrooi mijn as  Verstrooi mijn as  
In zee en alle windenIn zee en alle winden

Zodat we ook in eeuwigheidZodat we ook in eeuwigheid
Elkaar nog zullen vinden.Elkaar nog zullen vinden.

Adres:
Dr. Lelykade 3 H

2583 CL Scheveningen  
(Den Haag) Holland

Telefoon: 
 070 354 11 22

 0031 70 354 11 22
0031 70 354 11 22

Website:
www.asverstrooienopdenoordzee.nl

www.seebestattungholland.nl

TRIP SCHEEPVAART B.V.TRIP SCHEEPVAART B.V.
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ASVERSTROOIING EN ASBIJZETTING

Trip Scheepvaart B.V. is een sinds 1962 in Scheveningen 
gevestigd familiebedrijf dat zich onder andere bezig  
houdt met zeebegrafenissen. De naam van ons schip 
is Trip Junior.

Om de as van uw dierbare overledene aan de zee toe 
te vertrouwen bieden wij u 2 mogelijkheden:

1. Asverstrooiing
Dit betekent dat u de as direct uitstrooit over zee.

2. Asbijzetting
Dit betekent dat u de as in een zeeurn bijzet op de
zeebodem door middel van een lang touw.
Zeeurnen zijn geheel biologisch afbreekbare urnen
die in zeewater binnen enkele uren volledig oplossen.

Privacy
Als u besloten heeft welke vorm van zeebegrafenis  
u wenst, kunt u ons schip Trip Junior huren. In verband 
met uw privacy vaart ons schip exclusief voor uw ge
zelschap uit. Buiten uw gezelschap en de bemanning 
zijn er geen andere passagiers op het schip aanwezig.

Afscheid
De Trip Junior vertrekt vanuit de 2e binnenhaven van  De Trip Junior vertrekt vanuit de 2e binnenhaven van  
Scheveningen met een nationaliteitsvlag naar uw Scheveningen met een nationaliteitsvlag naar uw 
keuze, halfhoog in de mast naar de Noordzee.keuze, halfhoog in de mast naar de Noordzee.

Gedurende deze vaart wordt u, op circa 1,5 zeemijl uitGedurende deze vaart wordt u, op circa 1,5 zeemijl uit
de haven, in de gelegenheid gesteld om in beslotende haven, in de gelegenheid gesteld om in besloten
(familie) kring de as te verstrooien dan wel de as bij te(familie) kring de as te verstrooien dan wel de as bij te
zetten.zetten.

Voor, tijdens of na deze zeebegrafenis kunt u op eigenVoor, tijdens of na deze zeebegrafenis kunt u op eigen
wijze afscheid nemen, door bijvoorbeeld bloemen tewijze afscheid nemen, door bijvoorbeeld bloemen te
strooien, muziek ten gehore te brengen of een strooien, muziek ten gehore te brengen of een 
toespraak te houden.toespraak te houden.

Na de zeebegrafenis vaart het schip een rondje om  Na de zeebegrafenis vaart het schip een rondje om  
de plaats waar de as is verstrooid of bijgezet. Bij het de plaats waar de as is verstrooid of bijgezet. Bij het 
verlaten van de plaats van de zeebegrafenis geeft de verlaten van de plaats van de zeebegrafenis geeft de 
schipper 3 signalen op de scheepshoorn ten teken schipper 3 signalen op de scheepshoorn ten teken 
van afscheid.van afscheid.

Daarna wordt de vlag weer in de top van de mast Daarna wordt de vlag weer in de top van de mast 
gehesen en vaart het schip terug naar de haven van gehesen en vaart het schip terug naar de haven van 
Scheveningen.Scheveningen.

Certificaat
In de haven teruggekomen, ontvangt u in ons  
paviljoen één certificaat (bij de prijs inbegrepen), 
waarop is aangegeven op welke datum, tijd en 
positie (Noorderbreedte en Oosterlengte) de zee
begrafenis heeft plaatsgevonden. Extra certificaten 
zijn tegen vergoeding na te bestellen. 

Hebt u speciale wensen met betrekking tot de zee
begrafenis of wilt u de as op een andere positie dan 
voor Scheveningen verstrooien of bijzetten dan kan 
dit in overleg met de rederij.

Ontvangst
Op de kade aan de Dr. Lelykade 3 H, direct voor ons 
schip, hebben wij een paviljoen waar u uw genodig
den kunt ontvangen. In ons paviljoen kunt u tevens 
voor vertrek of na afloop een kopje koffie drinken. 
Rondom ons paviljoen is tot 18:00 uur gratis parkeer
gelegenheid.

Tijdsduur
De tijdsduur van een zeebegrafenis is circa 1 uur.

Afspraak
Bij  goede weersomstandigheden zijn zeebegrafenissen 
7 dagen per week mogelijk.

TRIP SCHEEPVAART B.V.


