Kosten uitvaart berekenen
Let wel: deze berekening blijft een kostenindicatie. Een uitvaart kan zo
eenvoudig of zo uitgebreid worden ‘aangekleed’ als u maar wilt. Specifieke
wensen kosten geld, extra tijd in de aula of de koffiekamer kost geld, een
stoet volgauto’s kost geld, kortom, voor iedereen geldt een andere
berekening.
Akte van overlijden
Basistarief uitvaartverzorger begrafenis
Basistarief uitvaartverzorger crematie
Advertentie in regionaal dagblad
Advertentie in landelijk dagblad
Online condoleanceregister op Condoleance.nl
100 rouwkaarten (zonder porto)
Overbrengen van overledene naar rouwcentrum
of woonhuis
Verzorging van overledene
Tijdelijke conserverende behandeling overledene
(thanatopraxie)
Kist, massief eiken
Kist, massief mahonie
Kist, spaanplaat eikenfineer
Kist, spaanplaat printfolie wit
Lijkwade
Lijkwade (handgeweven)
Opbaren in het uitvaartcentrum incl.
condoleancebezoek
Opbaren thuis (incl dagelijkse controle en koeling
v/d overledene)
Niet opbaren (enkel verblijf koelruimte
uitvaartcentrum)
Uitvaartmis in kerk
Extra kosten uitvaartpersoneel voor uitvaartmis,
incl vervoer
Bidprentjes:fotoprentjes in kleur & binnenzijde
zwart (100 stuks)
Liturgieën uitvaartmis (100 stuks)
Organist tbv uitvaartmis

€ 12
€ 1500
€ 1500
€ 500
€ 1500
€0
€ 250
€ 200
€ 150
€ 500
€ 900
€ 1400
€ 425
€ 500
€ 65
€ 1750
€ 500
€ 475
€ 300
€ 500
€ 400
€ 350
€ 125
€ 95
17

Laatste vervoer overledene per rouwauto
(staatsievervoer)
Bloemstuk op kist
Laatste vervoer overledene per koets
Eén volgauto (vervoer binnen gemeente)
Twee volgautos
Drie volgautos
Vier dragers
Standaard condoléanceregister
Opname op cassette (indien nog mogelijk)
Opname op cd of dvd
Opname op video (incl montage)
Funerair spreker / Ritueel begeleider (incl.
reiskosten)
Begraafkosten begraafplaats ma/vr
Begraafkosten begraafplaats zaterdag
Gebruik aula begraafplaats
Gebruik condoleanceruimte begraafplaats
Algemeen graf (=huurgraf voor bepaalde periode)
Eigen graf (20 jaar met onkosten)
Extra kosten voor bijzetten in bestaand graf
Grafsteen
Crematorium (crematie, aula, bijzetting asbus)
Sierurn ceramiek
Sierurn natuursteen
Verstrooiing as bij crematorium
Verstrooiing as op zee zonder familie
Verstrooiing as op zee met familie
As bewaren in nis in crematorium (1 jaar)
As bewaren in urnenmuur/columbarium (5 jaar)
Asmedaillon
100 personen koffie met cake na uitvaart
100 bedankkaarten (zonder porto)
Totale kosten:

€ 200
€ 120
€ 1200
€ 180
€ 360
€ 540
€ 300
€ 30
€ 40
€ 40
€ 500
€ 500
€ 750
€ 1100
€ 200
€ 170
€ 700
€ 3300
€ 500
€ 2500
€ 1200
€ 200
€ 500
€ 95
€ 95
€ 500
€ 90
€ 450
€ 200
€ 355
€ 260
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