Begroting uitvaart:

Aantal Omschrijving
1
Tarief uitvaartleider: Voor het regelen en het begeleiden van onderstaande

Bedrag

werkzaamheden en betre� een gemiddelde in uren, telefoonkosten en te
rijden kilometers in een straal van 25 km rondom Midden-Delﬂand:
Eerste telefonisch contact, aanname gesprek op loca�e, regelen ophalen,
overbrengen en opbaring van de overledene op huisadres of externe loca�e.
Contacten met begraafplaats / crematorium. Aangi�en overlijden bij
gemeentelijke instan�e. Contacten leggen met loca�es waar de
uitvaartdienst, condoleances en koﬃetafel plaats gaat vinden.
Opstellen, uitwerken en verzenden van de rouwbrief, adverten�e en
programmaboekje. Par�jen aansturen voor rouwvervoer, aanleveren
bloemen, cosme�sche verzorging en kisten leverancier. Dagelijkse controle
opbaring. Het vooraf maken van een draaiboek en het bespreken ervan met
familie dit tot en met de dag van de uitvaart. Het begeleiden van de familie
�jdens condoleances en op de dag van de uitvaart.
Het innen van uitvaartpolissen en het regelen van een dankkaart-

1
1

dankadverten�e na de uitvaart.
Hygiënische verzorging, wassen en aankleden van de overledene
(exclusief avond en weekend toeslag)
Kist luxe prin�olie HC8: grijswax, rus�ekwax of whitewax. Houten grepen,
bekleding strakkatoen met omslag

€

1.800,00

€

150,00

580,00
240,00

1

Gebruik koelplaat en kleine opbaarbenodigdheden (thuisopbaring)

€
€

1

Verlof tot begraven/cremeren en akte van overlijden

€

13,80

50

Persoonlijke rouwbrieven inclusief enveloppen

€

225,00

50

Rouwzegels

€

47,50

1

Verzendenvelop rouwbrieven
Vervoer van de overledene per rit met rouwauto van uitvaart Midden-

€

9,50

€

180,00

€

562,50

€

1.350,00

€

5.178,30

1
75
1

Delﬂand
Consump�es �jdens de condoleance: a.€ 7,50- p.p.
Indica�e kosten cremeren / begraven, uitleg zie hieronder.

De dikgedrukte bedragen zijn een indica�e

Totaalbedrag
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K.v.K. Den Haag, 69010935, BTW nr. NL857691181B01
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Kosten cremeren inclusief huur gebruik 45 min aula / 45 min koﬃekamer
Kosten begraven in een Algemeen graf voor de periode van 10 jaar inclusief
onderhoudskosten
Opbaring externerne loca�e, kosten verschilt per loca�e, gemiddeld bedrag

€

1.350,00

€

1350,00

€

700,00

Tijdens het eerste gesprek worden zoveel mogenlijk de wensen voor de uitvaart besproken.
Op basis daarvan zal er binnen 1 a 2 dagen een begro�ng worden afgegeven. Bovenstaande is een
indica�e van de te verwachten kosten. Er kunnen posten komen te vervallen of posten bijkomen,
dit alles in goed overleg met de familie.
Aan deze begro�ng kunnen geen rechten worden ontleend.
Bovenstaande is een aanname maar u blij� ten alle �jden geheel vrij in de keuzes voor de gehele
invulling van de uitvaart.
Uitvaartondernemingen zijn vrij gesteld van BTW.
Na ongeveer 14 dagen bespreken wij met de nabestaande(n) de nota van de gemaakte kosten.
Wij verzoeken u dan het totaalbedrag binnen 14 dagen aan ons over te maken.
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