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Geldt er een maximum aantal genodigden voor 
uitvaarten? Willen gasten, uit angst voor besmet-
ting of die slecht ter been zijn, liever niet naar de 
plechtigheid maar de uitvaart wél graag 
bijwonen? Biedt ze een livestream. Daarmee 
kunnen (alleen) genodigden de uitvaart live 
volgen via internet. Voor elke internetverbinding 
Wij filmen met HD-camera’s en streamen in hoge 
kwaliteit voor een ware beleving. Wij weten zeker 

dat iedereen de uitvaart thuis kan bijwonen.

Dezelfde week nog ontvangt u van ons een 
HD-opname van de volledige uitvaart. Een mooie, 
blijvende herinnering. Desgewenst kunnen we 
de video ook uploaden naar een afgeschermde 
omgeving binnen Vimeo of deze aanleveren op 
een USB-stick..

Een waardig afscheid met familie en vrienden, 
daar doen wij het voor.

EEN UITKOMST

NA AFLOOP

Er is veel mogelijk voor het livestreamen van een 
uitvaart. Wij denken graag met u of uw uitvaart-
begeleider mee. Op basis van uw wensen en het 
beschikbare budget maken wij een passende 
oplossing. Wij bieden twee basis pakketen aan. 
Voor uw beeld: Met één camera kunnen we een 
dienst of afscheidsplechtigheid al vastleggen en 
live streamen, maar met drie of vier camera’s 
kunnen we een totaalbeleving neerzetten, com-
pleet met totaalshots vanuit verschillende posi-
ties. Daarbij zorgen we voor optimale verstaan-
baarheid van gesproken woorden en muziek.

VELE MOGELIJKHEDEN

WIJ DENKEN
MET U MEE

DE LIVESTREAM 
BEKIJKEN
Een begrafenis of crematie via internet bete-
kent niet dat iedereen kan meekijken. Nee, 
dat bepaalt u helemaal zelf. Genodigden 
ontvangen een link die ze leidt naar een 
afgeschermde internetomgeving waar ze, 
eventueel na invoering van een code, de 
uitvaart live kunnen volgen.

Handig voor hen die slecht ter been zijn

Voor elke internetverbinding en voor ieder-
een, wereldwijd, op iPhone, Android, tablet 
of computer, zonder gedoe

Uitkomst ten tijde van corona

Handig voor hen die slecht ter been zijn

Kleine dienst, maar een groot bereik

HD-opnames voor een blijvende herinner-
ing (Direct na de dienst te bekijken of te 
downloaden)

Uitvaart live volgen via internet 
(afgeschermd livestream platform voor 
onbeperkt aantal kijkers)

LIVESTREAM UITVAART

UITVAART VOLGEN 
VIA HET INTERNET
Het is tragisch wanneer iemand de 
uitvaart van een dierbare niet kan 
bijwonen. En omgekeerd; iedereen 
verdient een waardig afscheid 
temidden van geliefden, familie en 
vrienden. Helaas is dit werkelijkheid 
ten tijde van corona. Spijtig, maar ook 
onnodig. Want met een livestream 
kunnen genodigden alsnog de 
uitvaart volgen, live vanuit huis, en de 
mogelijkheid om zelfs terug te kijken. 
De technische mogelijkheden zijn 
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1 cam 2 cams Maatwerk

Professionele 4K Camera Recorder (bemand / vast) 1 st

Professionele PTZ (Remote) Carmera 2 st 3 - 25

Livestream Apparatuur √ √ √

Laptop ten behoeve van PowerPoint √ √ √

Video Mixer √ √

Afgeschermd livestream platform (Vimeo + opname) √ √ √

Eventuele bewerking van aangeleverde powerpoint (16:9) √ √ √

Persoonlijke assistentie √ √ √

Live uitzending / opname in HD √ √ √

Aantal kijkers / genodigden onbeperkt onbeperkt onbeperkt

Muziek en Microphone √ √ √

Draadloze verbinding via 4G/5G in Nederland √

Verlichting √

LCD Scherm / Projectie √

Altijd incl. benodigde bekabeling, assistentie, transport, op 
en afbouw. √ √ √

Prijs incl. btw € 849,50 € 1079,50 OP AANVRAAG

LIVESTREAM PAKKETTEN

voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website STOKERAV.NL
 
Neem gerust contact op met ons hoofdkantoor te Joure 

telefoonnummer * +31 (0) 513 411 762 
email: info@stokerav.nl

(* enkel alleen voor spoedgevallen/uitvaartdiensten dagelijks beschikbaar vanaf 8:30 tot 22:00.)
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