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Het overlijden van een dierbare is ingrijpend. Of het nu een uitvaartceremonie,  
een condoleance of een herdenkingsdienst betreft; in samenwerking met uw 
begrafenisondernemer doen wij er alles aan om het afscheid van uw dierbare zo 
persoonlijk mogelijk te maken.  

De Leyhoeve Groningen beschikt over alle mogelijkheden om er een mooi en waardig 
afscheid van te maken en volledig aan de wens van de nabestaanden en/of de overledene te 
voldoen.  

Onze sfeervolle locatie leent zich bij uitstek om met familie, vrienden en bekenden het leven 
te vieren van de overledene. Het afscheid kan op een persoonlijke manier worden ingevuld 
met het ophalen van mooie herinneringen, het tonen van karakteristieke foto’s en het 
afspelen van favoriete muziek van uw dierbare die u ontvallen is.  
 
Waarom afscheid bij De Leyhoeve? 

• Unieke locatie gelegen aan het Helperpark  
• Sfeervolle zalen met voldoende privacy  
• Ruime parkeergelegenheid in nabijgelegen parkeergarage(s) 
• Volledig rolstoelvriendelijk 
• Professionele apparatuur om foto’s/filmpjes te delen met nabestaanden 
• Mogelijkheid tot het draaien van passende muziek 
• Uitgebreide mogelijkheden op gebied van culinaire invulling 

Afscheid 
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Mogelijkheden & Tarieven 

 

Keuze uit verschillende ruimtes 
Voor uw uitvaart, condoleance of herdenking beschikt De Leyhoeve Groningen over vier 
verschillende ruimtes, elk met een eigen sfeer en uitstraling. U kunt indien gewenst ook het 
Bruin Café reserveren. Bij uw reservering kunt u aangeven van welke ruimte u gebruik wenst 
te maken. 

• Huur ruimte per dagdeel (4 uur)    € 195,00 
• Gebruik beamer en/of TV-scherm    € 75,00 
• Geluidsinstallatie      € 175,00  

Voor sprekers kan te allen tijde gebruik worden gemaakt van een Katheder (lessenaar). 
 
Opbaren in Zorgsuite 
Binnen De Leyhoeve bestaat de mogelijkheid om uw geliefde, voorafgaand aan de 
afscheidsdienst, in een van onze Zorgsuites te laten opbaren. Op uw verzoek verstrekken wij 
u graag aanvullende informatie.  
Het tarief voor het gebruik van deze ruimte bedraagt € 350,00 euro inclusief BTW.  
 

Culinaire invulling  
Maatwerk is ons uitgangspunt. Daarom beschikken we ook voor de culinaire invulling over 
een zeer uitgebreid assortiment. Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor een klassieke 
koffietafel met een notenkoek of boerencake, maar we bieden eindeloze alternatieven:  
Van petit fours of luxe belegde broodjes tot een glas bubbels met diverse amuses.  
Op de volgende pagina treft u een overzicht met onze standaard Koffietafel arrangementen. 
Heeft u andere wensen? Graag bespreken wij met u de diverse culinaire mogelijkheden.  
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Koffietafel 

Arrangement 1       € 8,50 p.p.  
Vanaf 25 personen  

• 2 kopjes koffie of thee 
• Assortiment notenkoek en boerencake  
• Zaalhuur en gebruik audiovisuele middelen  

Arrangement 2       € 15,00 p.p.  
Vanaf 25 personen  

• 2 kopjes koffie of thee 
• Diverse zoetigheden op etagère gepresenteerd 
• 2 drankjes ‘Hollands Assortiment’ 

(frisdranken, tapbier, huiswijnen, mineraalwaters, vruchtensappen)  
• Zaalhuur en gebruik audiovisuele middelen  

Arrangement 3       € 19,50 p.p.  
Vanaf 25 personen  

• Kopje koffie of thee 
• Diverse zoetigheden op etagère gepresenteerd 
• 2 belegde broodjes (slagersham | boerenkaas | humus & avocado)  
• 2 drankjes ‘Hollands Assortiment’ 

(frisdranken, tapbier, huiswijnen, mineraalwaters, vruchtensappen)  
• Zaalhuur en gebruik audiovisuele middelen  

Indien het gezelschap uit minder dan 25 personen bestaat is een toeslag van toepassing 
boven op de arrangementsprijs per persoon.  
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Overnachten bij De Leyhoeve 

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van onze sfeervolle en ruime hotelkamers.  
Tevens kunt u hierbij de volgende dag gebruik maken van ons Leyhoeve ontbijt.  
Dit eenvoudige maar smaakvolle ontbijt serveren wij op werkdagen in onze Coffee Corner 
tussen 09:00 uur tot 11:00 uur. In het weekend serveren wij het ontbijt in onze sfeervolle 
Brasserie.  

In overleg kan het ontbijt eerder geserveerd worden dan de hierboven gemelde tijden.  
Deze wens kunt u aangeven bij de check-in.  

In 2019 gelden de volgende tarieven:  

• Hotelkamer, per kamer per nacht     € 99,00  
Inclusief ontbijt voor 1 persoon 	

• Toeristenbelasting, p.p.p.n.      € 2,30	
• Ontbijt pakket, p.p.       € 9,50	
• Parkeerplaats        € 6,00	

Voor familieleden van de overledene is onderstaand tarief van toepassing: 

• Hotelkamer, per kamer per nacht     € 85,00  
Exclusief ontbijt  


