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€ 1.699,-

Essentie begrafenis

Andere wensen? Bel ons gerust.
Wij helpen u graag 085-0160070

Geheel verzorgde begrafenis in stilte
Inhoud pakket:
Telefonische bespreking van de uitvaart.
Overbrenging van de overledene naar de begraafplaats.
-

Tussen 09:00 en 17:00.

-

365 dagen per jaar.

-

Overbrenging gebeurt met één medewerker.*

-

Altijd binnen enkele uren ter plaatse.

Levering van een uitvaartkist (met een kleine beschadiging).
Technische verzorging van de overledene.
-

Sluiten van de mond en de ogen.

Ondersteuning bij het verzorgen van de aangifte van overlijden in de gemeente
van overlijden.
Gebruik van de koeling voor de gehele periode.
Kosten van de begraafplaats.
-

Aanschaf van een (algemeen) graf.

-

Onderhoud voor 10 jaar.

-

Kosten van begraafrecht (openen en sluiten van het graf).

-

Onze organisatie kiest de begraafplaats.

De begrafenis vindt plaats buiten aanwezigheid van de nabestaanden.
24/7 telefonische ondersteuning.

pakketPrijs: € 1.699,-

Vervolg op pagina 2

In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via: 085-0160070
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€ 1.699,-

Essentie begrafenis

Andere wensen? Bel ons gerust.
Wij helpen u graag 085-0160070

Uitbreiding van het pakket (optioneel en dus geen verplichting):
Toeslag tweede medewerker:* 							€

198,00

- Buiten kantoortijden komen wij altijd met twee medewerkers.
- Bij een overlijden thuis komen wij altijd met twee medewerkers.
Het verwijderen van een pacemaker óf ICD: 					€

119,00
Incasseren van polis(sen) bij de verzekeringsmaatschappij(en): 		
€ 196,00
Verzorgen van de aangifte van overlijden incl. de overlijdensakte:		 € 99,00
- U ontvangt de overlijdensakte per email én per post.
50 persoonlijke rouwkaarten incl. enveloppen en verzending:			

€ 299,00

- 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.
Rouwbezoek i.c.m. grafgang (aanwezig zijn bij de begrafenis): 			

€ 699,00

- Vanuit de opbaarkamer begeleiden wij met elkaar de overledene naar het graf.
Rouwbezoek op de dag vóór de begrafenis: 					

€ 249,00

Begraafplaats:
Wij maken gebruik van begraafplaats Iepenhof te Delft.
Als er sprake is van een rouwbezoek dan is dit mogelijk in de familiekamer op de begraafplaats. Indien u gebruik
wenst te maken van een andere begraafplaats dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Betaling:
Het gehele bedrag dient uiterlijk één werkdag voor de uitvaartdatum te zijn voldaan.
Polissen kunnen, na persoonlijk contact, gelden als betaalmiddel.
Basicuitvaart24.nl is onderdeel van Uitvaart24.

In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via: 085-0160070

