
Aanleveringsinstructies
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 vlekkeloos verloopt hebben we een aantal aandachtspunten op een rijtje 
gezet.

MUZIEKBIBLIOTHEEK
In onze muziekbibliotheek die te vinden is op www.schoorsveld.nl/muziek hebben we een selectie van bijna 8.000 
nummers. 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 alle gangbare geheugendragers: CD, USB en SD
• Zorg voor een goede kwaliteit
•  Voor aangeleverde muziek geldt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele storingen
•  Zorg ervoor dat alle muziek bij ons aanwezig is voor 12.00 uur, de dag voor de uitvaart. Met uitzondering van 

de maandag, dan graag aanleveren voor 12.00 uur de zaterdag voor de uitvaart. Aanleveren is ook mogelijk                 
via Wetransfer.

POWERPOINT
Onze ceremonie-, koffie- en ontvangstruimte zijn uitgerust met Full HD-projectoren en LCD- schermen. Deze 
kunnen wij aansluiten met zowel VGA als HDMI. Indien u een eigen laptop wilt gebruiken kunt u een afspraak maken 
om deze te komen testen.

•  Zorg voor een goede kwaliteit
•  Uiterlijk een dag voor de uitvaart. Met uitzondering van de maandag, dan graag aanleveren voor 12.00 uur de 

zaterdag voor de uitvaart
•  Bij gebruik van onze laptop, door ons te bedienen, levert u dan een Powerpoint aan
•  Wij accepteren alle gangbare geheugendragers: CD, USB en SD
•  Voor aangeleverd beeldmateriaal geldt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele storingen. Aanleveren is 

ook mogelijk via Wetransfer


