
PRIJSLIJST 2022
Aan de hand van deze prijslijst kunt u de kosten van een uitvaart uitrekenen.

VERZORGING EN OPBARING

155,00
€ 
€ 

465,00
€ 195,00

€ 450,00 *
€ 600,00 *
€ 750,00 *

 KENNISGEVING

50 rouwkaarten (drukwerk incl. porto) € 242,00
100 rouwkaarten (drukwerk incl. porto) € 360,00
toeslag voor kleurendruk (per kaart) € 1,00
advertentie in regionale krant  ca.      € 425,00

 VERVOER

€ 165,00 
€ 225,00 

€ 385,00 
€ 675,00 
€ 950,00

€ 725,00 
€ 450,00 

 gaarvnaa po  
€ 325,00

 PLECHTIGHEID EN CONDOLEANCE     
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Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

rouwauto voor overbrengen van plaats van overlijden naar opbaarlocatie 
rouwauto voor begrafenis/crematie *
volgauto 4 persoons * 
volgauto 7 persoons *
* exclusief wachttijd € 15,- per kwartier 

                                     gebruik aula (45 min) en koffiekamer (45 min) c  remat orium/begr aafplaats  
gebruik aula (60 min) en koffiekamer (60 min) Uitvaartcentrum Johannes Poststraat 
Oosterkerk, Dorpskerk Z waag, Pancratius of andere locaties in de regio 
r.k. kerkdienst met koor

consumpties bij condoleance:
75 personen koffie/thee/fris en koekje 
75 personen koffie/thee/fris en broodjes 
75 personen hapje en drankje  

€ 167,00 
€ 255,00 

verzorging en kistlegging door twee medewerkers
kist (vanaf)
gebruik koeling en hulpmiddelen voor thuisopbaring 

bij gebruik uitvaartcentrum:
verblijf in koeling (bezoek op afspraak, tegen meerprijs)
kleine familiekamer (onbeperkt bezoek)
luxe familiekamer (onbeperkt bezoek)

* Deze prijzen gelden voor een locatie in Hoorn. Prijzen in de regio op aanvraag.



Martien WeelUitvaartzorg

CREMATIE IN HOORN

€ 1.625,00 
€  1.075,00

350,00

€ 1.676,00 
€  2.352,50 

eigen invulling
€  ,00

bloemen 
dragers 

€ 1.050,00 tot € 1.450,00
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- aannamegesprek
- (dagelijkse) zorg voor de overledene
- verzorgen van rouwkaart en/of advertentie
- evt. bestellen van bloemstukken
-

- begeleiding op de dag van de uitvaart
- vervullen van alle formaliteiten (aangifte van

overlijden, overleg met instanties, locaties)
- facturering en nagesprek

* Algehele regeling en begeleiding bestaat uit:

Prijslijst 2022

€ 
€ 

725,00

Een particulier graf kan worden afgesloten voor 10, 15, 20, 25 
of 30 jaar. Voor elke vijf jaar meer zijn de kosten € 691,50,-. 

 OVERIGE

 ONDERNEMER

Voor kleine sobere uitvaarten geldt een lager tarief. 

 BEGRAFENIS

crematie met gebruik aula (45 min) en koffiekamer (45 min)
(ander crematorium op aanvraag)
crematie in stilte (zonder nabestaanden)
crematie in stiltee (zonder nabestaanden) voor 9.00 uur
crematie op zondag met toeslag

Voor sommige diensten buiten kantoortijden geldt een toeslag.




