Indicatie kosten crematie in aula crematorium
€ 1.985,00

Basistarief voor crematie in aula crematorium
Kosten voor aanneming, regeling en uitvoering van de uitvaart. Dagelijkse afstemming, boekje Zorgna,
formaliteiten, uitvaartleiding dag van de uitvaart (20 tot 24 uur).

Mortuarium ETZ Tilburg € 175,33 eerste 24 uur (buiten reguliere tijd: + € 120,70/€ 158,82)
Overbrenging € 215,00
Thuisopbaring (koeling), 5/6 dagen, verzorging, materiaal en controles, in de kist leggen

P.M.
P.M.
€
860,00

Thuisopbaring met lichte balseming (balseming uitgevoerd in thuissituatie): € 860,00
Uitvaartcentrum, 5 dagen, verzorging, in de kist leggen, 1 bezoek, ong. € 1100,00

Drukwerk

50

rouwbrieven uit standaardcollectie

€

110,00

€

207,50

rouwkaarten: € 130,00. Meer kaarten/brieven: € 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 fotolook (gelamineerd) papier: € 267,50. Meer/minder prentjes: € 0,75 p/s

Portokosten
Advertentie
Uitvaartkist

50 postzegels € 0,96
1
verzendenveloppen Post NL à € 3,40
BD - editie Tilburg, 2 koloms, 86x160 mm, ma-vrij: € 679,90 (zat: € 737,98)
Massief populier (incl. bezorgen)

€
48,00
€
3,40
P.M.
€
685,00

Massief vuren: € 480,00; eikenfineer € 595,00; massief grenen: € 775,00

€

Rouwvervoer dag van de uitvaart, zwarte of lichtgrijze rouwauto

215,00

Inzet van 1 uur vanaf de tijd van voorstaan. Langere tijd is € 50,00 per uur.

Crematorium Tilburg, 2,5 uur all-in (aula + koffiekamer), crematie, basis asbestemming

€ 1.555,00

Crematie zonder aula (met familie): € 1060,00; huiskamer: € 1160,00; tot aan de deur: € 840,00
Beeldpresentatie op plasmascherm tonen en/of maken € 70,00

Dela*, 1 uur aula+1 uur koffiekamer, crematie, basis asbestemming € 1585,00
Crematie zonder aula (met familie € 1028,00; ook aanwezig bij invoer: € 1100,00; zonder familie: € 925,00
Beeldpresentatie op plasmascherm tonen en/of maken., resp. € 34,50 en € 79,00

Voorganger/woorddienstbegeleider: ongeveer € 500

P.M.

Hoeft niet, vanuit eigen kring of uitvaartleider als ceremoniemeester is ook mogelijk.

€
€

Condoleancemateriaal, map met bladen of losse kaartjes met doosje
Koffiekamer 50 personen, 2x koffie/thee, 50 cake
2 x koffie/thee + 100 broodjes: € 485
Bloemen

17,50
287,50

Asbestemming, bijvoorbeeld urn, urnengraf, plaats in columbarium, assieraad
Overlijdensakte, uittreksel

P.M.
P.M.
P.M.
€
14,30

TOTAAL BEGROTE KOSTEN (ex. PM-posten)

€ 5.988,20

Opname beeld en geluid: Tilburg: € 140,00 (livestream gratis), Dela € 73,50 (met livestream: € 99,00)

* De crematoria Hilvarenbeek, Maaslanden (Nieuwkuijk) en Sparrenburg (Rosmalen) zijn van Dela

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.
Tilburg, 2 oktober 2022
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