
Telefonische bespreking van de uitvaart.
Verzorgen van de opbaring thuis.
- Dag en nacht.

- 365 dagen per jaar.

- Opbaring zal worden verzorgd door twee medewerkers.

- Altijd binnen enkele uren ter plaatse.

- Volledige verzorging en kleden van de overledene.

- Gebruik van de koeling voor de gehele periode.

- Opbaring in bed of in de uitvaartkist.

- Periode/duur van de opbaring gaat in overleg met u.

Ondersteuning bij het verzorgen van de aangifte van overlijden in de gemeente van overlijden.
Levering van een nette uitvaartkist.
Overbrenging naar het crematorium.
Crematie in stilte (crematie buiten aanwezigheid van de nabestaanden).
- In een door ons gekozen crematorium.

Kosten van het crematorium.
Verstrekken van de as in een as-bus óf strooikoker.
24/7 telefonische ondersteuning.

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.

€ 119,00
€ 196,00
€   99,00
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Pakketprijs: € 1.799,-

Inhoud pakket:

Uitbreiding van het pakket (optioneel en dus geen verplichting):

€ 1.799,-

Eenvoud
Crematie

Geheel verzorgde opbaring thuis i.c.m. een crematie in stilte.

Eenvoud 1/2

In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via: 085 016 0685
Nederland



Om dit pakket tegen deze tarieven aan te kunnen bieden bepalen wij het crematorium. 
Uiteraard informeren wij u over de locatie en tevens over de dag én het tijdstip van de crematie.
Heeft u echter de voorkeur voor een bepaald crematorium dan verzorgen wij dat uiteraard graag voor u; 
wij zullen, op basis van de locatie, de eventuele meerprijs voor u uitrekenen.

Kosteloos kunt u de as ophalen bij het crematorium of laten uitstrooien door het crematorium. Het 
crematorium verstrekt u een informatiepakket met alle mogelijkheden zodat u na de uitvaart in alle rust 
een beslissing kunt nemen.

Het gehele bedrag dient uiterlijk één werkdag voor de uitvaartdatum te zijn voldaan.
Polissen kunnen, na persoonlijk contact, gelden als betaalmiddel.

Goedkope Uitvaart Nederland is onderdeel van Uitvaart24.nl
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Eenvoud vervolg:

Uitbreiding van het pakket (optioneel en dus geen verplichting):

Locatie crematorium:

As:

Betaling:

Eenvoud
Crematie
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Extra overbrenging van én naar een externe locatie:
- Bedoeld voor een afscheid op een zelf gekozen locatie (denk bijv. aan een kerk, café,  jachthaven etc.)

- Incl. gebruik van een schaarwagen en rok. 

- Overbrenging gebeurt door één medewerker.

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

€ 349,00

€ 299,00

In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via: 085 016 0685
Nederland

€ 1.799,-


