Richtlijnen Beeld en Geluid Crematorium De Ommering 2014
Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom, vragen wij u om bij het aanleveren van beeld en
geluid met de volgende richtlijnen rekening te houden.
Afspraak:

U kunt beeld en geluid op afspraak tot uiterlijk één werkdag (tussen 9.00–17.00 uur) voor
de afscheidsdienst inleveren bij het crematorium. Dit in verband met het testen en het
inprogrammeren.
Voeg altijd een notitie bij met daarop:

De dienst:

-

naam van de overledene

-

dag en tijdstip van de dienst

-

naam en telefoonnummer van de contactpersoon.

Wij willen graag weten wat uw wensen zijn ten aanzien van de plechtigheid. Graag
ontvangen wij daarom van u een duidelijk draainboek van de plechtigheid. Zodat wij
weten wanneer een muziekstuk met een foto of beeld afgespeeld dient te worden of
wanneer er een spreker is.

Aanleveren:

Bestanden per e-mail komen helaas niet altijd goed aan. Daarom is het verstandig alle
losse muziekbestanden, foto’s en/of de PowerPoint presentatie op één USB-stick aan te
leveren. U kunt ook CD’s en DVD’s aanleveren. Een USB stick heeft onze voorkeur.
Heeft u geen PowerPoint presentatie, maar wilt u één foto op het scherm? Dan ontvangen
wij deze foto graag als een JPEG/JPG bestand.

Geluid:

De muziek kunt u in MP3, MP4, WMA, OGG of AIC bestanden aanleveren. Wij geven de
voorkeur aan één USB-stick. Uiteraard kunt u ook een keuze maken uit ons muziekboek of
een orginele audio-cd aanleveren.

Beeld:

Foto’s
U kunt naast muziek ook één of meerdere foto’s tonen op ons scherm. Tot een tiental
foto’s kunt u aanleveren als losse JPEG/JPG bestanden. Wilt u meerdere foto’s als
presentatie laten zien? Dan kunt u deze aanbieden als PowerPoint bestand.
Film via PowerPoint
Het is mogelijk filmpjes te tonen op onze schermen. Deze vorm van presentatie kunt u
aanleveren als PowerPoint bestand of als film-bestand. Dit zijn PPT, PPTX, MP4 of WMV
bestanden. Als u tijdens een PowerPoint presentatie muziek wenst, dient u deze
gescheiden van elkaar aan te leveren.

Advies:

Wilt u verschillende PowerPoint presentaties gebruiken tijdens dienst? Zet dan iedere
presentatie in een nieuw bestand, dus niet alle slides in één presentatie zetten.
Heeft u vragen of wilt u advies? Wij helpen u graag.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot zaterdag tussen 09.00 uur tot 17.00 uur

Gegevens:

Crematorium De Ommering
Oprelseweg 3
3202 LD Spijkenisse
Tel: 088 335 2010
crematorium-deommering@dela.org

Versie 2014.08.02: Aanbieden van beeld en geluid.

