
Compleet verzorgde begrafenis incl. plechtigheid én de aanschaf van een algemeen graf

Inhoud pakket:
 Telefonische bespreking van de uitvaart.

 - Uitvaartleider bespreekt de uitvaart telefonisch (of via beeldbellen) om de 
  uitvaart stap voor stap door te nemen én het draaiboek op te stellen.

 Overbrenging van de overledene naar het dienstencentrum.
 - Dag en nacht.
 - 365 dagen per jaar.
 - Overbrenging gebeurt met twee medewerkers.
 - Altijd binnen enkele uren ter plaatse.

 Levering van een nette uitvaartkist.
 Volledige verzorging en kleden van de overledene.
 Gebruik van de koeling voor de gehele periode.
 Ondersteuning bij het verzorgen van de aangifte van overlijden in de gemeente 

 van overlijden.
 - Overbrenging naar de begraafplaats.
 - Mogelijk op elke begraafplaats binnen de regio van overlijden.

 Kosten begraafplaats t.b.v. een algemeen graf.
 - Aanschaf van een algemeen graf.
 - Onderhoud voor 10 jaar.
 - Kosten van het begraafrecht (openen en sluiten van het graf).
 - Huur van de aula (30 minuten).
 - Huur van de condoleanceruimte (30 minuten).

 Begeleiding door de uitvaartleider tijdens de plechtigheid.
 - Onze uitvaartleider kan tevens namens één of meerdere nabestaanden spreken.
 - Begeleiden van de plechtigheid in de aula van de begraafplaats.
 - Mogelijkheid om muziek af te spelen en om foto’s te tonen op het beeldscherm.

 Met elkaar begeleiden wij uw dierbare vanuit de aula naar het graf (30 minuten).
 - Gebruik van de rijdende baar.

 Begeleiding door de uitvaartleider tijdens de condoleance. 
 - Wij brengen de daadwerkelijk genuttigde consumpties na de uitvaart in rekening.

 24/7 telefonische ondersteuning.

Pakketprijs: € 4.299,-

In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via: 085-0160070
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Uitbreiding van het pakket (optioneel en dus geen verplichting):
Persoonlijke bespreking i.p.v. telefonisch:     €      
- Uitvaartleider komt persoonlijk langs om de uitvaart te bespreken.

Het verwijderen van een pacemaker óf ICD:      €      
Incasseren van polis(sen) bij de verzekeringsmaatschappij(en):    €      
Verzorgen van de aangifte van overlijden incl. de overlijdensakte:   €     
- U ontvangt de overlijdensakte per email én per post.

Opbaring thuis (op bed of in de uitvaartkist):        €      
Verlenging van de aula of koffieruimte per 15 minuten (vooraf geboekt):  €
Verlenging van de aula of koffieruimte per 60 minuten (vooraf geboekt):  €
Tussentijds rouwbezoek:        €      
Condoleanceregister:        €      
50 persoonlijke rouwkaarten incl. enveloppen en verzending:   €      
- U kunt de rouwkaart volledig naar wens personaliseren.

- U kunt tegen meerprijs kiezen uit verschillende papiersoorten en formaten.

- U kunt een rouwkaart per stuk (!) afnemen en betaalt enkel het afgenomen aantal. 

Bespreking:
De bespreking gebeurt telefonisch of via beeldbellen. Dit kan via verschillende kanalen zoals via Teams, 

Whatsapp, Skype en Zoom. 

Gaat uw voorkeur echter uit naar bespreking waarbij de uitvaartleider bij u aan tafel zit?

Dat is uiteraard mogelijk tegen een meerprijs van € 199,-.

Dragers:
Het is mogelijk om uw dierbare met elkaar, met gebruik van een rijdende baar, te begeleiden naar het graf. 

Anderzijds heeft u de mogelijkheid om professionele dragers in te zetten;

- 2 professionele dragers (ondersteuning t.b.v. de familie):   €      299,00
- 4 professionele dragers (maken gebruik van de rijdende baar):   €      469,00
- 6 professionele dragers (zullen uw dierbare ‘schouderen’):   €      649,00

In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via: 085-0160070
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Kosten begraafplaats:
De kosten van een algemeen graf incl. gebruik van de aula en de condoleance zijn inbegrepen in het pakket en u 

ontvangt derhalve geen aparte nota vanuit de begraafplaats.

Wenst u een familiegraf óf is er al sprake van een eigen familiegraf? 

Bekijk dan het pakket Dienstverlening begrafenis.

Consumpties:
Wij brengen de daadwerkelijk genuttigde consumpties na de uitvaart in rekening op basis van onderstaande 

tarieven;

- Koffie, thee of fris:          € 2,99
- Cake:            € 1,90
Andere consumpties zijn uiteraard mogelijk en kunt u bespreken met onze uitvaartleider.

Betaling:
Het gehele bedrag dient uiterlijk één werkdag voor de uitvaartdatum te zijn voldaan.

Polissen kunnen, na persoonlijk contact, gelden als betaalmiddel.


