€ 2.999,00

Compleet crematie
Geheel verzorgde crematie incl. verzorgde plechtigheid in het crematorium:
Algehele verzorging en regeling van de uitvaart.
Persoonlijke bespreking met de uitvaartleider.
Opstellen van het draaiboek t.b.v. de plechtigheid.				
Vervoer van de overledene naar ons dienstencentrum.				
Volledige verzorging en kleden van de overledene.				
Levering van een nette uitvaartkist.
Gebruik van de koeling in ons dienstencentrum voor de gehele periode.
Verzorgen van de aangifte van overlijden in de gemeente van overlijden.
Vervoer van de overledene naar het crematorium.
Kosten crematorium.
Wij maken gebruik van het crematorium binnen de regio van overlijden.
(Dankzij afspraken met verschillende crematoria kunnen wij u dit pakket binnen de regio aanbieden.)

Dag en tijdstip van de crematie wordt door het crematorium en de uitvaartleider bepaald.
(Dit is niet per definitie om 9:00. Door de tijd te bepalen kunnen wij efficiënter werken. Altijd in overleg.)

Afscheid/plechtigheid in de aula van het crematorium (30 minuten).
Mogelijkheid om muziek af te spelen in de aula.
Mogelijkheid om foto’s te tonen tijdens de plechtigheid.
Begeleiding door de uitvaartleider tijdens de gehele plechtigheid.
Aansluitend is er gelegenheid tot samenzijn in de condoleanceruimte (30 minuten).
Eventuele consumpties worden na de uitvaart in rekening gebracht.
24/7 telefonische ondersteuning.
Verstrekken van de as in een strooikoker of een as-bus.

pakketPrijs: € 2.999,00
Optioneel:
Overlijdensakte:								€
Verzorgen van aangifte van overlijden via GGD-arts:

			

€

23,40
98,00

(Bij niet natuurlijke dood)

Uitvaart uitvoeren op zaterdag: 						

€ 199,00

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

€ 2.999,00
compleet vervolg:
Rouwbezoek:									€

249,00
Opbaring thuis (in bed of in de uitvaartkist):				
€ 345,00
50 rouwkaarten incl. opmaak en verzendservice:				€ 227,50
(Rouwkaarten kunt u per stuk afnemen)

€
Verlengen van de koffieruimte (vooraf geboekt): 				
€
Condoleanceregister: 								
€
Verwijderen ICD of pacemaker (indien aanwezig):
		
€
Incasseren polissen (administratiekosten):					€
Verlengen van de aula (vooraf geboekt): 					

178,00
178,00
34,50
79,00
189,00

Consumpties:
Koffie, thee of fris

(per consumptie): 					

Cake			

(per plakje): 						

€
€

2,45
1,55

Andere consumpties zijn uiteraard mogelijk in overleg met onze uitvaartleider.

As:
Kosteloos kunt u de as ophalen in een as-bus of strooikoker, maar u kunt er ook voor kiezen om de as te laten
uitstrooien door het crematorium buiten aanwezigheid van de nabestaanden. Andere mogelijkheden treft u aan
in het informatiepakket welke u ontvangt na de crematie.

Betaling:
- Uitvaartpolissen kunnen, na persoonlijk contact, gelden als betaalmiddel.
- Het gehele bedrag dient op de (werk)dag voor de crematie/begrafenis bij ons te zijn bijgeschreven.

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

