	
  

Uniek
•  

Crematie: € 2150,00

•  

Begrafenis: € 2600,00

Dit pakket bestaat uit
•  

Het regelen en begeleiden van de crematie of begrafenis

•  

Standaard uitvaartkist

•  

Gebruik van ons mortuarium

•  

Afscheidsplechtigheid in de aula van een door ons gekozen begraafplaats of
Crematorium.

•  

Overbrengen van de overledene

•  

Laatste verzorging van de overledene

•  

Rouwauto op de dag van de uitvaart

•  

Aangifte doen van overlijden bij het gemeentehuis

•  

Rouwboeket T.W.V € 35,00

•  

Dagelijkse ondersteuning van de uitvaartbegeleider

Uitbreiding van dit pakket
Het is mogelijk om dit pakket uit te breiden door bijvoorbeeld zelf een crematorium te kiezen of
te kiezen voor een thuisopbaring. U kunt vooraf contact met ons opnemen wij bespreken dan in
alle rust met u uw wensen.

Crematie
Voorafgaande aan de crematie kunt u afscheid nemen van uw dierbare in het crematorium. Hier
kunnen maximaal 15 mensen bij aanwezig zijn (in overleg kan er bij verschillende locaties meer
mensen bij het afscheid aanwezig zijn). Wilt u aanwezig zijn bij de crematie, dan wordt bekeken
welke mogelijkheden er zijn.

Begrafenis
Bij een begrafenis kunt u altijd mee naar het graf. Daar is de mogelijkheid om te spreken of voor
te lezen. De begrafenis vindt plaats in een algemeen graf. Het graf is eigendom van de
gemeente. U betaalt alleen voor het begraven (het openen en het sluiten van het graf). Tegen een
meerprijs kunt u gebruik maken van de aula van de begraafplaats voor een afscheidsceremonie

	
  

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 alle organisatorische zaken rondom de uitvaart
telefonisch met u bespreken. In de loop van de dag zal de uitvaartverzorger met u een afspraak
maken om het uitvoeringscontract op te stellen. Hiermee geeft u de opdracht om de uitvaart van
uw dierbare te laten verzorgen door Uitvaartverzorging De Eenvoud.
In de tussenliggende dagen is de uitvaartverzorger overdag telefonisch bereikbaar. Voorafgaand
aan de uitvaart zal de uitvaartverzorger samen met u bespreken hoe u op een passende en
waardige wijze afscheid kan nemen van uw dierbare.
Wilt u een uitvaart regelen of heeft u een vraag aan een van onze uitvaartverzorgers? Dan kunt
u ons 24 uur per dag bereiken via telefoon: 085-3038274 of via
email:info@uitvaartverzorgingdeeenvoud.nl

