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€ 3.899,-

Compleet
Begrafenis
Compleet verzorgde begrafenis incl. plechtigheid op de begraafplaats:

Algehele verzorging en regeling van de uitvaart.
Persoonlijke bespreking van de uitvaart.
Opstellen van het draaiboek t.b.v. de plechtigheid.
Vervoer van de overledene naar ons dienstencentrum.
Volledige verzorging en kleden van de overledene.
Levering van een nette uitvaartkist.
Gebruik van de koeling in ons dienstencentrum voor de gehele periode.
Verzorgen van de aangifte van overlijden in de gemeente van overlijden.
Vervoer van de overledene naar de begraafplaats.
Begraafkosten (maximaal € 1.400,-).
Aanschaf van een graf. (Algemeen of eigen/familiegraf)
Onderhoud voor 10 jaar.
Kosten van begraafrecht (openen en sluiten van het graf).
Overige begraafkosten.
Mogelijk op elke begraafplaats binnen de regio van overlijden.
Dag en tijdstip van de begrafenis wordt door de begraafplaats en de
uitvaartleider bepaald.
Afscheid/plechtigheid in de aula van de begraafplaats (30 minuten).
Mogelijkheid om muziek af te spelen in de aula.
Mogelijkheid om foto’s te tonen tijdens de plechtigheid.
Begeleiding door de uitvaartleider tijdens de gehele plechtigheid.
Met elkaar de overledene begeleiden naar het graf (grafloop).
Aansluitend is er gelegenheid tot samenzijn in de condoleanceruimte (30 minuten).
Eventuele consumpties worden na de uitvaart in rekening gebracht.
24/7 telefonische ondersteuning.

Pakketprijs: € 3.899,Optioneel:
Overlijdensakte:								€

23,40

Rouwbezoek: 									€ 249,00
Opbaring thuis (in bed of in de uitvaartkist):				

€ 345,00

In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via: 085-0160070
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€ 3.899,-

Compleet
Begrafenis
Compleet vervolg:
Verzorgen van aangifte van overlijden via GGD-arts:				

€

98,00

(Bij niet natuurlijke dood)

50 rouwkaarten incl. opmaak en verzendservice:					

€ 227,50

(Rouwkaarten kunt u per stuk afnemen)

Verlengen van de aula per 15 minuten (vooraf geboekt): 			€ 178,00
Verlengen van de condoleanceruimte per 15 minuten (vooraf geboekt): 		

€ 178,00

2 professionele dragers: 							€ 299,00
4 professionele dragers: 							€ 449,00
6 professionele dragers: 							€ 599,00
Condoleanceregister: 								€

34,50

€

79,00

Verwijderen ICD of pacemaker (indien aanwezig):

		

Incasseren polissen (administratiekosten):					€ 189,00
Uitvaart uitvoeren op zaterdag:							€ 199,00
Rouwauto (i.p.v. overbrengauto dag uitvaart):

				

Rouwauto (vanaf woonhuis):				

€ 131,25

			€ 198,00

Rouwauto specifieke kleur:							€ 398,00
Extra overbrenging:								€ 208,00

Consumpties:
Koffie, thee of fris: 								€

2,45

Plakje cake: 									€

1,55

Andere consumpties zijn uiteraard mogelijk in overleg met onze uitvaartleider.

Begraafplaats:
Binnen het pakket houden wij rekening met de aanschaf van een graf, onderhoud van het graf en gebruik van de
aula/koffieruimte voor een (maximaal) bedrag van € 1.400,-. Indien u aanvullende wensen heeft, denk bijv. aan een
familiegraf, dan dit is dat uiteraard mogelijk. Wij zullen de eventuele meer- of minderkosten verrekenen.

Betaling:
- Uitvaartpolissen kunnen, na persoonlijk contact, gelden als betaalmiddel.
- Het gehele bedrag dient op de (werk)dag voor de crematie/begrafenis bij ons te zijn bijgeschreven.

In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via: 085-0160070

