
Crematorium voor kleine huisdieren
Antverpia-Liberty

Herentalsebaan 170, 2240 Viersel (Zandhoven)
Tel.: 03/484 42 38 - 03/312 12 11
www.antverpialiberty.be

Bij het overlijden van uw huisdier heeft u veel vragen over de 
eindbestemming van uw vriend.

Crematie kan een antwoord zijn. Het is een menselijk en eerbiedwaardig 
afscheid en voldoet aan uw gevoelens van liefde en bezorgdheid.

Het crematorium voor huisdieren Antverpia-Liberty verzorgt op een 
sobere wijze de individuele crematie van uw huisdier.

Op uw verzoek kan, indien mogelijk, binnen de 24 uur, het overleden 
dier bij u thuis of bij uw dierenarts opgehaald worden.

Indien gewenst kan u bij de aanvang van de crematie aanwezig zijn.

De as kan in een urn of juweel aan u bezorgd worden. 
Deze as kan uitgestrooid worden indien u geen urn wenst.

De onkosten voor een individuele crematie: afhankelijk van het gewicht.
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bvba Antverpia-Liberty
biedt nog andere diensten :

• modern, luxueus hondenpension •

• individuele gedragstherapie •

U vindt ons hier :

of via de reiswijzer op onze website

Voor meer inlichtingen :
Raadpleeg uw dierenarts of neem contact op met ons.

Antverpia-Liberty Openingsuren :
Herentalsebaan 170 weekdagen

2240 Viersel (Zandhoven) 10 - 13 uur & 16 - 18 uur

zaterdag 
Tel. 03/484 42 38 10 - 16 uur
of  03/312 12 11 zon- en feestdagen gesloten

www.antverpialiberty.be

Dienstencentrum voor huisdieren

Antverpia-Liberty
Herentalsebaan 170, 2240 Viersel (Zandhoven)

Tel.: 03/484 42 38 - 03/312 12 11
www.antverpialiberty.be

B ij het overlijden van uw huisdier heeft u veel vragen over de eind-
bestemming van uw vriend.

Crematie kan een antwoord zijn. Het is een menselijk en eerbied-
waardig afscheid en voldoet aan uw gevoelens van liefde en 
bezorgdheid.

Het crematorium voor huisdieren Antverpia-Liberty verzorgt op een 
sobere wijze de individuele crematie van uw huisdier.

Op uw verzoek kan, indien mogelijk, binnen de 24 uur, het overleden 
dier bij u thuis of bij uw dierenarts opgehaald worden.

Indien gewenst kan u bij de aanvang van de crematie aanwezig zijn.

De as kan in een eenvoudige urn thuisbezorgd worden of ter plaatse 
uitgestrooid.

De onkosten voor een individuele crematie : afhankelijk van het 
gewicht.

              

• modern, luxueus hondenpension
voor alle rassen

• individuele gedragstherapie

mits uitzonderingen

of via de reiswijzer op onze website


