
Aanleveren
muziek en beeld

Op natuurbegraafplaats Schoorsveld is het mogelijk om beeld en geluid weer te geven tijdens  
de ceremonie. Om ervoor te zorgen dat de uitvaart goed verloopt hebben we een aantal  
aandachtspunten op een rijtje gezet.

MUZIEKBIBLIOTHEEK
In onze muziekbibliotheek die te vinden is op https://www.natuurbegravennederland.nl/schoorsveld/muziek
hebben we een grote database aan muziekfragmenten. Hier kunt u naar wens fragmenten beluisteren, 
selecteren en aan uw afspeellijst toevoegen. Zodra alle muziek is geselecteerd, kunt u dit onder het kopje 
speellijst doorsturen naar de uitvaartondernemer. Er wordt automatisch een kopie verzonden naar ons. 
Het kan natuurlijk zijn dat een muziekstuk niet te vinden is in onze muziekbibliotheek. Hieronder wordt 
uitgelegd wat dan de mogelijkheden zijn.

AANLEVEREN MUZIEK
Onze audio installatie is volledig geautomatiseerd en is geschikt voor: MP3, WMA, AAC en  
MP4. Muziek van diensten zoals Spotify en iTunes worden niet geaccepteerd vanwege  
auteursbeveiliging. 

• Wij accepteren gangbare geheugendragers: CD, USB en SD.
• Zorg voor een goede kwaliteit (we accepteren vanaf 128 bitrates).
• Voor aangeleverde muziek geldt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele storingen.
•  Aanleveren van muziek graag de dag voor de uitvaart, voor 12.00 uur. Met uitzondering van de maandag, dan 

graag aanleveren voor 12.00 uur de zaterdag voor de uitvaart. Aangezien het om grote bestanden gaat, kunt u 
ze versturen via Wetransfer. Website: https://wetransfer.com. 
De Wetransfer kan verstuurd worden naar het emailadres contact@schoorsveld.nl.

BEELD
Onze ceremonie-, koffie- en ontvangstruimte zijn uitgerust met Full HD-projectoren en LCD- 
schermen (de beeldverhouding is 16:9 - 1080x1920 pixels). Deze kunnen wij aansluiten met zowel VGA als HDMI. 

• Verwerk foto’s en/of filmpjes in één PowerPoint.
• Zorg voor een goede kwaliteit.
• In het draaiboek moet het tijdspad van de powerpoint aangegeven worden.
•  Uiterlijk 24 uur voor de uitvaart aanleveren. Met uitzondering van de maandag, dan graag  

aanleveren voor 12.00 uur de zaterdag voor de uitvaart.
•  Wij accepteren de volgende geheugendragers: CD en USB.
•  Voor aangeleverd beeldmateriaal geldt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele  

storingen. Aangezien het om grote bestanden gaat kunt u het aanleveren via Wetransfer.  
Website: https://wetransfer.com. De Wetransfer kan verstuurd worden naar het emailadres  
contact@schoorsveld.nl.


