
Het nieuwe jaar is alweer volop aan de gang en er staan veel nieuwe ontwikkelingen voor de 

deur. Denk aan het nieuwe resomeren, elektrische ovens en meer aandacht voor 

duurzaamheid binnen de uitvaartbranche.  

In 2018 hebben wij met elkaar al veel bereikt; Wij hebben inmiddels ruim 500 opbaringen 

achter de rug met de Bio Sac 200. Veel mensen binnen onze branche kennen inmiddels de 

Bio Sac 200. Hebben wij 25% van de opbaringen het online enquêteformulier van jullie 

ontvangen. Iets meer dan 200 klanten en steeds meer families die ons benaderen. En meer 

inzicht gekregen hoe belangrijk de laatste verzorging is. Ook hebben wij nieuwe 

ambassadeurs gevonden, die hun ervaren delen en het product vertegenwoordigen in hun 

regio. 

Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief al vermeld hebben zijn de Bio Sac 200 filters ook 

verkrijgbaar bij ondersteunende en facilitaire dienstverleningsbedrijven voor de 

uitvaartondernemers. Inmiddels zijn er ook een aantal nieuwe bedrijven bijgekomen. Kijk op 

onze website op de bestelpagina waar zij gevestigd zijn. 

Dit jaar zullen wij ons voornamelijk focussen op het informeren van de families en blijven wij 

de uitvaartondernemers informeren door middel van lezingen.  

Familiepagina op onze site live 

 

 

Wij merken dat families steeds vaker zelf hun uitvaart organiseren. Daarom hebben wij een 

familiewebsite gemaakt met daarop de informatie over de werking van de Bio Sac 200, 

familie ervaringen en een overzicht waar men uitvaartondernemers kan vinden die werken 

met de Bio Sac 200. Er komen nog filmpjes met interviews met nabestaanden en de quotes 

zullen maandelijks worden verwisseld. Kijk voor meer informatie op onze website; 

www.biosac.nl onder kopje families. Kijk ook even of jouw gegevens van jouw 

Nieuwsbrief Bio Sac 200  

 

 

maart 2019 

 

Uitbreiding 

distributie partners  

Familie website 

http://www.biosac.nl/


2 

uitvaartonderneming goed vermeld staan op de kaart. Mocht er iets niet kloppen mail naar 

info@biosac.nl en wij passen het aan. 

Tevens op deze familiewebsite een agenda met de familie uitvaartbeurzen waar wij aan 

deelnemen. Mocht je een familie uitvaart beurs organiseren kan je ons altijd benaderen voor 

deelname. Wij zorgen ervoor dat er iemand die al veel ervaring heeft met de Bio Sac 200 

aanwezig is.  

Omdat jullie gegevens nu ook op onze familiepagina genoemd worden willen wij jullie vragen 

ook kort op jullie website iets te vertellen over de Bio Sac 200 met een link naar onze site. 

Mocht je een tekst nodig hebben stuur ons een mailtje en wij sturen de tekst naar je toe. 

Vanaf volgende week kunnen de families ook informatie over de Bio Sac 200 vinden op de 

site van rememberme.  

Nieuw online enquêteformulier 

 

Klik hier Sinds januari dit jaar hebben wij een nieuw online enquêteformulier. Wij stellen het 

erg op prijs als je dit formulier voor ons wilt invullen.  Het kost je maar vijf minuten. Op die 

manier krijgen wij een goed beeld van de opbaringen, kunnen wij onze Q&A op de website 

steeds bijvullen en kunnen wij de mooie quotes die wij ontvangen gebruiken voor op de 

familiewebsite en onze Instagram account. 

Teamsamenstelling Bio Sac 200 Benelux 

Wij hebben twee nieuwe ambassadeurs: Stefani de Bie voor Noord Brabant en Karen 

Admiraal voor Zuid-Holland. Karen houdt zich ook bezig met social media. Anouk Starrenburg 

is per 1 februari niet meer werkzaam voor Bio Sac 200. Anouk gaat weer terug naar het 

bedrijfsleven.  

Voor de regio Utrecht,  Zuid-Brabant, Zeeland en Limburg zijn wij nog op zoek naar bevlogen 

ambassadeurs. Wil je meer weten wat het ambassadeurschap precies inhoudt stuur ons 

mailtje, dat vinden wij leuk! 

 

 

Resultaten opbaringen Bio Sac 200 

Wij doen met z’n allen ons best om voor de nabestaanden een zo een optimaal mogelijke 

opbaring te verzorgen. Helaas laat het lichaam zich niet altijd lezen en kunnen wij daarom 

ook geen 100% garantie geven aan de families. Door middel van het online enquêteformulier 

komen wij veel te weten over de resultaten. Bijgaand 2 voorbeelden van de resultaten van 

Nieuw online 

formulier 
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2018. Mocht je het hele rapport 2018 willen inzien laat het ons per mail weten, dan sturen 

wij jou het rapport toe. In de volgende nieuwsbrief, welke net voor de zomervakantie wordt 

verspreid zullen wij de resultaten van het eerste kwartaal met jullie delen. 

 

 

 

 

Namens ons hele Bio Sac 200 team wensen wij jullie een mooi succesvol voorjaar. Net voor 

de zomer volgt er weer een nieuwsbrief. 

 

 

www.biosac.nl 

info@biosac.nl 

FB: @biosac200nl 
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