In dit document geven we je een indruk van
de richtprijzen van de verschillende
onderdelen van een uitvaart.

"Zo kan het ook"

PRIJSINDICATIE

Uiteraard is dit slechts ter indicatie: we
helpen je graag met het samenstellen van
een uitvaart volgens jouw wensen en
budget.

ONDERDELEN UITVAART

VERZORGING

OPBARING

Jouw dierbare

Gekoelde opbaring

wordt altijd gewassen en gekleed.
Het opbaren van jouw dierbare kan thuis, in

Deze laatste verzorging is een
intiem moment, waar je als

een uitvaartcentrum, bij een zorginstelling of
in een 24-uurs kamer. De kosten voor de
veelvoorkomende ‘gekoelde’ opbaring,

nabestaande altijd bij aanwezig
kunt zijn. De kosten bedragen

€ 200.

waarbij de overledene in een kist, op bed of
op een opbaarplank door apparatuur wordt
gekoeld, bedragen gemiddeld

€165.

Lichte balseming
Je kunt ook kiezen voor een lichte balseming
(thanatopraxie). Deze behandeling wordt
uitgevoerd door een erkend thanatopracteur
en hiermee is koeling niet nodig. We werken
nauw samen met Niels Schermal van Afuitex.
De kosten voor een behandeling
beginnen bij

€585.

OVERBRENGING

Uitvaartcentrum

Voor het overbrengen van jouw dierbare

Bij opbaring in een uitvaartcentrum moet

van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar het

een afspraak worden gemaakt om jouw

thuisadres of uitvaartcentrum rekenen

dierbare te bezoeken. Van een 24-uurs

we tussen de

€175

en

€275.

Het tarief

kamer krijg je daarentegen een sleutel,

wordt beïnvloed door o.a. de afstand en

waardoor je zelf kunt bepalen wanneer je op

het tijdstip (bijvoorbeeld ’s avonds of

bezoek wilt. De kosten hiervoor variëren

in het weekend).

nogal, vaak wordt een bedrag per dag
berekend. Voor een opbaring van vijf dagen
moet je denken aan

€350

tot

€800.

AANGIFTE VAN
OVERLIJDEN
De betaling voor
de aangifte bedraagt

€ 14,30.

De gemeente verstrekt een
‘verlof’ tot cremeren

Rouwauto
Gemiddeld kost een rouwauto

€225.

De

kosten voor een paard en koets, motor, fiets
met karretje of bus beginnen bij

€250.

Rouwvervoer is overigens niet verplicht, je
kunt er ook voor kiezen om gratis onze eigen
auto (Volvo V70) in te zetten.

of begraven en een
overlijdensakte.

Rouwkaarten
Honderd rouwkaarten inclusief enveloppen
en postzegels kosten ongeveer

€250,

afhankelijk van onder andere de grootte en
papiersoort.

MORTUARIUM
Na overlijden in een ziekenhuis wordt jouw
dierbare overgebracht naar het mortuarium.
Deze kosten vallen niet onder de
zorgverzekering, verschillen per ziekenhuis
en bedragen gemiddeld

€175.

Rouwboeket
De kosten voor een prachtig rouwboeket of
rouwstuk beginnen bij

€50.

AFSCHEIDSDIENST
EXTERNE LOCATIE

Kist
De kosten voor een uitvaartkist zijn erg
afhankelijk van je wensen. Een printfolie kist
begint ongeveer bij

De kosten voor een

€225,

massieve

uitvaartkisten in diverse houtsoorten

afscheidsdienst op een bijzondere
locatie bedragen gemiddeld
tussen de

€ 800

en

€ 1.500.

beginnen daarentegen bij

€400.

Voorbeeldleveranciers waar we veel mee
samenwerken zijn Unigra, AkidiA en Van Wijk

Dit is

Uitvaartkisten.

inclusief voorzieningen zoals
geluidsinstallaties, maar

Crematie/begrafenis

exclusief catering.
Voor een crematie met gebruik van aula en
koffiekamer rekent men ongeveer

€1.500.

€1.350

tot

De tarieven van begraafplaatsen

verschillen per gemeente, het soort graf
(algemeen of particulier), de termijn van
begraven en de wens voor wel of geen
grafmonument.

CATERING

Natuurbegraven
Natuurbegraven kost tussen de

€6.500.

€4.000

en

Dit klinkt in eerste instantie duur,

De kosten van de catering is erg afhankelijk

maar omdat hier geen onderhoudskosten

van je wensen. Een uitvaart met koffie, fris,

worden berekend, de grafduur

bier, wijn en een borrelplank kost gemiddeld

eeuwigdurend is en er geen

tussen de

€10

en

€15

per persoon.

verlengingskosten zijn, is het vaak goedkoper
dan een traditionele begrafenis.

