Indicatie kosten afscheidsruimte en begrafenis
€

Basistarief voor 2 locaties, 1 dienst

1.995,00

Kosten voor aanneming, regeling en uitvoering van de uitvaart. Dagelijkse afstemming, boekje Zorgna,
formaliteiten, uitvaartleiding dag van de uitvaart (22 tot 26 uur).

Mortuarium ETZ Tilburg € 172,25 voor de eerste 24 uur
Overbrenging € 240,00
Thuisopbaring (koeling), 5 dagen, verzorging, materiaal en controles, in de kist leggen

P.M.
P.M.
€
795,00

Thuisopbaring met lichte balseming (balseming uitgevoerd in thuissituatie): € 795,00
Uitvaartcentrum, 5 dagen, verzorging, in de kist leggen, 1 bezoek, ong. € 1100,00

Drukwerk

50

rouwkaarten uit standaardcollectie

€

130,00

€

165,00

Meer rouwkaarten: € 0,75 p/s. Toeslag eigen kleurenafbeelding € 85,00
Luxe papier (Oud-Hollands), 50 stuks: € 145,00, daarna € 1,10 p/s

100 prentjes met eigen foto op wit of creme papier (meer/minder: € 0,65 p/s)
100 fotoprentjes op luxe (gelamineerd) papier: € 205,00. Meer/minder prentjes: € 0,75 p/s

Portokosten
Advertentie
Uitvaartkist

50 postzegels € 0,83
1
verzendenveloppen Post NL à € 3,40
BD - editie Tilburg, 2 koloms, 86x160 mm, ma-vrij: € 557,57 (zat: € 635,00)
Massief populier of eikenfineer (incl. bezorgen)

€
41,50
€
3,40
P.M.
€
540,00

Plaatmateriaal met eiken printfolie: € 395,00; massief grenen: € 680,00

€

Rouwvervoer dag van de uitvaart, zwarte rouwauto (licht grijs + 20%)

300,00

Inzet van 2,5 uur vanaf de tijd van voorstaan. Langere tijd is € 65,00 per uur

Huur ruimte of kerkelijke uitvaartkosten (kunnen heel sterk variëren)
Techniek voor geluid en/of beeld en/of opnamen
Voorganger/woorddienstbegeleider, indien nodig: ong. € 450,00
Assistentie
4
uitvaartassistenten (aula+begrafenis) à € 80,00 p/p

ongeveer

€
600,00
P.M.
P.M.
€
320,00

Inzet van 3 uur, vanaf 1 uur voor aanvang dienst. Langere tijd € 20,00 per uur per assistent.

Grafrechten (20 jaar) + begraven
Grafmonument of bestaand monument verwijderen, aanpassen en terugplaatsen
Condoleancemateriaal, map met bladen of losse kaartjes met doosje
Consumpties condoleancebijeenkomst
Bloemen
Overlijdensakte, uittreksel
TOTAAL BEGROTE KOSTEN (ex. PM-posten)

ongeveer € 1.800,00
P.M.
€
15,00
P.M.
P.M.
€
13,20
€ 6.718,10

Deze kostenbegroting is onder voorbehoud van prijsbepalingen door derden. Er is geen rekening
gehouden met weekend- en avondtoeslagen van derden. In de optelling is uitgegaan van overlijden thuis
en een thuisopbaring. Bovenstaand overzicht geeft een indicatie van de kosten. Dit is geen offerte.
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