	
  

Comfort
•  

Crematie: € 4995,00

•  

Begrafenis: € 6200,00

Dit pakket bestaat uit
•  

Het regelen en begeleiden van de crematie of begrafenis

•  

24 uur per dag beschikbaarheid van de uitvaartverzorger

•  

Overbrengen van de overledene

•  

Laatste verzorging van de overledene

•  

Keuze uit een breed assortiment uitvaartkisten

•  

Thuisopbaring of 5 dagen gebruik van een uitvaartcentrum

•  

Rouwbezoek

•  

Zwarte of grijze rouwauto op de dag van de uitvaart

•  

Zwarte of grijze volgauto op de dag van de uitvaart

•  

Een afscheidsplechtigheid in de aula van de begraafplaats of crematorium

•  

Gebruik van de koffiekamer

•  

100 kopjes koffie

•  

50 plakjes cake

•  

Spreker tijdens de uitvaartdienst

•  

Ontwerpen van de rouwkaart

•  

60 rouwkaarten en enveloppen inclusief verzenden

•  

60 dankbetuigingen

•  

Aangifte doen van overlijden bij het gemeentehuis

•  

Condoleance na de uitvaart

•  

Condoleanceregister

•  

Nazorg

Uitbreiding van dit pakket
Het is mogelijk om dit pakket uit te breiden. De uitvaartverzorger zal tijdens het regelen van de
uitvaart deze mogelijkheden met u bespreken.

	
  

Crematie
De crematie vindt plaats in een crematorium van uw keuze. In de aula van het crematorium zal
een afscheidsplechtigheid worden gehouden. Wilt u aanwezig zijn bij de crematie, dan wordt
bekeken welke mogelijkheden er zijn. Na de plechtigheid kunt u gebruik maken van de
koffiekamer in het crematorium. In dit pakket zijn 100 kopjes koffie en 50 plakjes cake bij de prijs
inbegrepen.

Begrafenis
De begrafenis vindt plaats op een begraafplaats naar uw keuze. Voorafgaand aan de begrafenis
heeft u de mogelijkheid om een afscheidsdienst in de aula of in een kerk te houden. In dit pakket
hebben wij een tarief berekend van 2200,00 euro . U heeft een eigen graf voor de duur van 20
jaar. De tarieven verschillen per gemeente. Het kan dus voorkomen dat de kosten van de door u
gewenste begraafplaats hoger zijn dan wij in dit pakket hebben berekend. Wij zullen dan de
daadwerkelijke kosten doorberekenen. Na de begrafenis is er ruimte voor een condoleance en
kunt u gebruik maken van de koffiekamer van de begraafplaats. De extra consumpties worden
apart in rekening gebracht. De uitvaartleider zal u hierover informeren.

Het regelen en begeleiden van de uitvaart
Op het moment dat u kennis heeft genomen van het overlijden van uw dierbare, neemt u
telefonisch contact met ons op. Wij zullen dan de noodzakelijke zaken eerst telefonisch
bespreken. Het kan zijn dat het gewenst is dat de overledene direct wordt overgebracht naar een
rouwcentrum of dat u graag eerst een bezoek aan uw dierbare wilt brengen. Wij zullen de
persoonlijke gegevens noteren, zodat wij al enig voorwerk kunnen doen. Wij maken gelijk met u
een afspraak wanneer wij de uitvaart met u kunnen regelen. Sommige mensen vinden het prettig
om hier een dag overheen te laten gaan, anderen willen gelijk alles tot in de puntjes hebben
geregeld. Wij springen in op uw wensen. Alles gaat zoals u dat wilt en op de door u gewenste
tijden.
In de tussenliggende dagen is de uitvaartverzorger 24 uur per dag bereikbaar en komt hij bij u
langs als u dat wenselijk acht. Op de dag van de uitvaart begeleidt de uitvaartverzorger u voor,
tijdens en na de uitvaart. Enkele weken nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden, komt de
uitvaartverzorger bij u langs om te kijken of alles naar wens was en of er nog aanvullende
wensen zijn. Wellicht wilt u bedankkaartjes versturen, de as ophalen of een gedenksteen
aanschaffen. Wij helpen u bij het maken van al uw keuzes.
Wilt u nu een uitvaart regelen of heeft u een vraag aan een van onze uitvaartverzorgers? Dan
kunt u ons 24 uur per dag bereiken via telefoon: 0619441523 of via
E-mail:info@uitvaartverzorgingdeeenvoud.nl

