Tarieven en kosten Van Hardeveld Uitvaartzorg:
Uitvaarttarief inclusief de volgende diensten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

€1850,00

Het verzorgen van of het assisteren van en/of geven van aanwijzingen aan de
nabestaanden bij de werkzaamheden rondom de kistlegging, inclusief benodigde
materialen
Het bespreken en vormgeven van de uitvaart
Het schriftelijk vastleggen en verstrekken aan de opdrachtgever(s) van de
gemaakte afspraken
Het uitbrengen van een begroting op basis van gemaakte afspraken
Het opstellen van de rouwkaart en/of de rouwadvertentie en/of de liturgie
Condoleanceregister / gedenkboek
Het dagelijks controleren van de conditie van de overledene
Het dagelijks contact onderhouden met en begeleiden van de opdrachtgever(s)
Het begeleiden van familiebezoeken en condoleancebezoeken
Het begeleiden van de uitvaart volgens gemaakte afspraken
Het verzorgen van alle wettelijke formaliteiten voor de uitvaart, zoals o.a.:
- aangeven overlijden
- aanvragen uittreksel uit het overlijdensregister
- aanvragen verlof tot begraven/cremeren
- indien nodig aanvragen verlof voor uitstel of vervroeging van de
begrafenis/crematie
Het verzorgen van alle formaliteiten voor de begraafplaats of het crematorium,
zoals o.a.:
1) aanvragen begrafenis/crematie
2) reserveren ruimten
3) aanvragen nieuw graf
4) inschrijving grafregister
5) overschrijven grafrechten nieuwe rechthebbende
6) verlengen grafrechten
7) aanvragen openen, bijzetten en sluiten bestaand graf
8) afgeven verlof tot begraven/cremeren
9) maken en afgeven kistdocument
10) aanvragen vergunning plaatsen grafmonument
Het maken en opvolgen van afspraken met derden en/of instanties en/of
leveranciers, zoals bijvoorbeeld met:
- krant
- steenhouwer
- koster
- predikant
- pastoor
- funerair spreker
- bloemist
- cateraar
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•

Het geven van nazorg, zoals o.a.:
- opstellen dankkaart
- opstellen dankadvertentie
- uitzoeken grafmonument
- uitzoeken urn
- vaststellen asbestemming

Het geven van de laatste verzorging aan en het kleden van de
overledene, of het assisteren van en/of geven van aanwijzingen
aan de nabestaanden bij het verzorgen en kleden van de overledene,
inclusief benodigde materialen

€ 200,00

Verwijderen pacemaker

€ 50,00

Bijzondere laatste verzorging zoals camouflage en restauratie.
Thanatopraxie (balsemen van de overledene).

Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag

Uitvaartkist

Prijs op aanvraag

Hygiënische hoes

€ 25,00

Bezorgen uitvaartkist (binnen een straal van 25 km)

€ 100,00

Overbrengen van overledene (per keer binnen een straal van 25 km)

€ 150,00

Gebruik van bedkoeling of kistkoeling inclusief aankleding, zoals bijvoorbeeld:
- schaarwagen
- opbaardeksel
- rok
- kistkleed
- rouwscherm
- bloemenvazen en bloementafel
- kaarsenstandaard
Per dag € 75,00
Gebruik verzorgingsruimte, koelruimte, opbaarruimte,
24-uurs kamer, familiekamer, condoleancezaal en aula

Locatiegebonden

Graf

Locatiegebonden

Registreren grafrechten

Locatiegebonden

Overschrijven grafrechten

Locatiegebonden

Verlengen grafrecht en

Locatiegebonden
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Begraafrecht

Locatiegebonden

Verwijderen, schoonmaken, beletteren en terugplaatsen
grafmonument

Prijs op aanvraag

Vergunning plaatsen grafmonument

Locatiegebonden

Cremeren

Locatiegebonden

Urn

Prijs op aanvraag

Urnenruimte

Locatiegebonden

Urn grondgraf

Locatiegebonden

Bijzetting Urn

Locatiegebonden

Rouwkaarten, inclusief porti en verzendenvelop

Per stuk € 4,50

Dankkaart, inclusief porti

Per stuk € 3,50

Rouwadvertentie en Dankadvertentie

Prijs op aanvraag

Liturgie, mooi afgewerkt

Per stuk € 2,00

Bloemen

Prijs op aanvraag

Statievervoer met bijvoorbeeld rouwauto, rouwbus,
koets met paarden en eventueel met volgauto’s

Prijs op aanvraag

Dragers

Prijs op aanvraag

Catering

Locatiegebonden

Nazorg voor financiële/administratieve afhandeling
Bekijk het complete overzicht van zaken die
mogelijk na een overlijden geregeld moeten worden op
http://vanhardevelduitvaartzorg.nl/nazorg/

Per uur

€ 35,00

Woningbewaking

Per uur

€ 35,00

Boedelverdeling

Prijs op aanvraag

Woningontruiming

Prijs op aanvraag

Begeleiding rouwverwerking

Per uur
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€ 35,00

