


Nederland kent een multiculturele samenlevening, waardoor veel 
Nedelanders ergens anders geboren zijn of hun roots in een ander 
land hebben liggen. Hierdoor komt het vaak voor dat een overleden 
persoon in een ander land begraven wilt worden. 

Mortuarium Schiphol is al sinds 1997 dé specialist op het gebied 
van repatriëring van overledenen. Dit gebeurt 24 uur per dag en 
in nauwe samenwerking met zowel de autoriteiten in Nederland als 
met de autoriteiten in het land waar de overledene begraven zal 
gaan worden. U kunt er op vertrouwen dat wij het rouwtransport 
snel en zorgvuldig laten verlopen en dat wij alle formaliteiten voor 
u afhandelen.

Enige mortuarium in het hart van Schiphol

Mortuarium Schiphol bevindt zich in het hart van Schiphol, een 
unieke locatie. Vanaf dit centrale punt hebben we intensief contact 
met de veiligheidsorganisaties op Schiphol, de afhandelaren, 
luchtvaartmaatschappijen en ambassades en consulaten. Zo zorgen 
we voor een snelle en respectvolle plaatsing in het vliegtuig en 
terugreis van de overledene.

24 uur per dag, overal ter wereld



Wereldwijde kennis

Mortuarium Schiphol bevindt zich in het hart van Schiphol. 
Vanaf dit centrale punt hebben we intensief contact met 
de veiligheidsorganisaties op Schiphol, de afhandelaren, 
luchtvaartmaatschappijen, ambassades en consulaten. Door onze 
ervaring zijn wij in staat nabestaanden en/of uitvaartverzorgers 
adequaat te ondersteunen met de benodigde en vereiste 
documentatie om een overledene te repatriëren. Per land verschillen 
de eisen voor deze documentatie, daarom is het van belang de 
juiste informatie te verstrekken, zodat er geen kostbare tijd wordt 
verspild.

Waardig afscheid

Nabestaanden hebben al genoeg aan hun hoofd. Ze willen zich 
geen zorgen hoeven maken over procedures, formulieren en 
vluchtgegevens. Voor de verwerking is het vooral belangrijk dat 
familie en vrienden op een waardige en respectvolle manier afscheid 
kunnen nemen. Helaas komt het voor dat een gerepatrieerd 
lichaam niet toonbaar is. Onze specialisten hebben de kennis en 
vaardigheden in huis om het lichaam weer toonbaar te maken. Zo 
doen we er alles aan om een waardig afscheid mogelijk te maken, 
uit respect voor de overledene en de nabestaanden.



Unieke locatie

Mortuarium Schiphol bevindt zich in het hart van Schiphol. Er wordt 
nauw samengewerkt met het Luchthavenpastoraat. Waar de pastores 
de nabestaanden opvangen, kunnen de mortuariummedewerkers 
alles doen wat nodig is om de opbaring gereed te maken. Vervolgens 
worden de nabestaanden op gepaste wijze begeleid naar hun dierbare, 
waar zijn in alle rust en op hun eigen manier afscheid kunnen nemen.

Duurzaam gebouwd

Het huidige mortuarium is in 2017 geopend en is volledig volgens het 
cradle-to-cradle principe gebouwd. Dat betekent dat alle materialen 
na de levenscyclus van dit gebouw gemakkelijk weer in een ander 
object kunnen worden gebruikt. Het is het eerste gebouw op en van 
Schiphol dat volledig cradle-to-cradle is.
 
Eerste luchthaven met mortuarium

Schiphol was de allereerste luchthaven ter wereld met een eigen 
mortuarium in 1997. Niet alleen wordt er aan repatriëring gedaan, 
maar ook aan uiteenlopende vormen van postmortale zorg. Door 
de aanwezigheid van verschillende gespecialiseerde kamers én 
deskundige en betrokken medewerkers is Mortuarium Schiphol een 
waardige locatie waar nabestaanden afscheid kunnen nemen van hun 
dierbare.

Onze beloftes:

• 24 uur per dag beschikbaar en 
bereikbaar voor repatriëring

• Snel en zorgvuldig rouwtransport 
van de overledene

• Respect voor ieder geloof, iedere 
overtuiging en iedere cultuur

Mortuarium Schiphol:

• verzorgt de overlede
• handelt de formaliteiten af
• organiseert afscheid met gewenste 
rituelen en gebruiken

• contact met verzekeringen 
en dienstverleners in land van 
bestemming

• contact ambassades, consulaten en 
ministeries

• regelt het transport
• is als enige mortuarium aangesloten 
bij Airside



Waarom Mortuarium Schiphol?

Unieke locatie in het hart van Schiphol
Als enige mortuarium zijn wij gevestigd in 
het hart van Schiphol. Hierdoor hebben wij 
een snelle verbinding met het luchtverkeer 
en hoeven wij geen gebruik te maken van 
loodsen.

Van origine zijn we een mortuarium, 
maar we zijn ook een volledig ingericht 
rouwcentrum met afscheidsruimtes, 
opbaarruimtes, ruimtes voor rituele 
bewassingen en verzorgingsruimtes.

Balsemen van overledenen
Om overledenen goed voor te bereiden 
voor transport, balsemen en verzorgen 
wij overledenen. Dit vertraagd het 
ontbindingsproces van het lichaam tijdens 
het vervoer.

Goede contacten met specialisten
Door onze ervaring hebben wij uitstekend 
contact met lokale autoriteiten, 
consulaten en ambassades, maar ook met 
alle benodigde medische diensten.

Belangrijke samenwerkingen
Mortuarium Schiphol werkt nauw samen 
met verschillende partijen, zowel in 
Nederland als in het buitenland. Denk 
hierbij aan lokale autoriteiten, medische 
dienstverleners, consulaten en/of 
ambassades. Binnen Nederland werken 
we onder andere samen met Schiphol, 
Monuta enPost Mortem Repatriëring.

Onderdeel van ZDG
Mortuarium Schiphool maakt onderdeel 
uit van ZDG. ZDG is een innovatieve 
en respectvolle dienstverlener voor 
bedrijven en individuen die te maken 
krijgen met het ‘levenseinde’.  Samen 
met alle bedrijven binnen ZDG zorgen wij 
voor een respectvolle dienstverlening.



Mortuarium Schiphol
24 uur per dag bereikbaar

Jan Plezierweg 3
1118 BB  Schiphol Airport

T: 020 316 42 60
E. mortuariumschiphol@zdg.nl
W: www.mortuariumschiphol.nl


