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Prijslijst 2016

PRIJSLIJST

Aan de hand van deze prijslijst stelt u uw eigen uitvaart samen en telt u de bedragen op.
Belt u als iets niet duidelijk is.

VERZORGING EN OPBARING
verzorging en kistlegging
kist (vanaf)
gebruik koeling en hulpmiddelen voor thuisopbaring
gebruik uitvaartcentrum voor verblijf in koeling (incl. 2x bezoek)
gebruik kleine familiekamer (onbeperkt bezoek)
gebruik luxe familiekamer (onbeperkt bezoek)

€
€
€
€
€
€

155,00
395,00
185,00
535,00
535,00
725,00

€
€
€
€

212,00
312,00
1,20
425,00

€
€
€

180,00
163,25
242,00

€
€

425,00
475,00

KENNISGEVING
50 rouwkaarten (drukwerk incl. porto)
100 rouwkaarten (drukwerk incl. porto)
toeslag voor kleurendruk (per kaart)
advertentie in regionale krant

VERVOER
rouwauto voor begrafenis/crematie
volgauto 4 persoons
volgauto 7 persoons

AFSCHEID EN CONDOLEANCE
gebruik aula en koffiekamer op begraafplaats Berkhouterweg
gebruik aula en koffiekamer Uitvaartcentrum Johannes Poststraat
Oosterkerk, Dorpskerk Zwaag, Noorderkerk, Pancratius of andere locaties
in de regio naar eigen keuze
r.k. kerkdienst met koor
Consumpties bij condoleance:
75 personen koffie/thee en koekje
75 personen koffie/thee en een broodje
75 personen hapje een drankje
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op aanvraag
€ 325,00
€
€
€

385,00
675,00
950,00
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CREMATIE
crematie met gebruik aula en koffiekamer (gemiddeld van drie crematoria)
uitsluitend crematie (zonder gebruik van aula en koffiekamer)

€ 1.400,00
€ 725,00

BEGRAFENIS
Algemeen graf in Hoorn, 10 jaar (verlenging niet mogelijk)
grafrechten
begraven (openen en sluiten graf)
bijdrage algemeen onderhoud

€ 668,00
€ 1.063,00
€ 256,00

Totaal

€ 1.987,00

Eigen graf in Hoorn, 10 jaar (verlenging mogelijk)
grafrechten
begraven (openen en sluiten graf)
bijdrage algemeen onderhoud

€ 1.330,00
€ 1.063,00
€ 512,00

Totaal

€ 2.905,00

– Het eigen graf kan worden afgesloten voor 10, 15, 20, 25 en 30 jaar. Voor elke 5 jaar meer zijn de kosten € 914,-.

bloemen (eigen invulling)
dragers (6 x € 45,-)

€

Martien Weel Uitvaartzorg - regelen en begeleiden*
afhankelijk van benodigde tijd

€ 950,00 tot € 1.300,00

		

* HET REGELEN EN BEGELEIDEN BESTAAT UIT:
- aannamegesprek
- (dagelijkse) zorg voor de overledene
- verzorgen van rouwkaart en/of advertentie
- evt. bestellen van bloemstukken
- v oorbereidend gesprek(ken) voor de uitvaart

- begeleiding op de dag van de uitvaart
- facturering en nagesprek
- v ervullen van alle formaliteiten (aangifte van
overlijden, overleg met instanties, locaties)
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PM
270,00

