TARIEVEN 2022
OMSCHRIJVING

TARIEF

Aanname tarief
Aanname tarief

€ 2049

Overbrengen & Verzorgen
Overbrengen binnen de regio

€ 247

Verzorging

€ 237

Verzorging met familie

€ 286

Aanvullende cosmetische verzorging

€ 148

Opbaren
Thuisopbaren

€ 780

Gebruik uitvaartcentrum per dag

€ 102

Gebruik waaksuite per dag

€ 154

Uitvaartcentrum
Informeel bezoek ochtend/middag, 45 minuten incl. koffie & thee

€ 99

Informeel bezoek avond, 45 minuten incl. koffie & thee

€ 147

Rouwbezoek, condoleance, officieel bezoek 45 minuten

€ 147

Verlenging condoleance per 15 minuten

€ 49

Afscheid in defilé (voorheen doorloop condoleance)

€ 99

Afscheid bij vertrek

€ 147

Afscheidsdienst in uitvaartcentrum Associatie & IJmond uitvaartverzorging
Uitvaartplechtigheid in aula 45 minuten incl. muziek medewerker

€ 386

Verlenging gebruik aula per 15 minuten.

€ 125

Uitvaartplechtigheid/ gebruik aula incl. koffiekamer 45 minuten/45 minuten

€ 533

Uitvaartplechtigheid/ gebruik aula incl. koffiekamer 60 minuten/60 minuten

€ 610

Gebruik koffiekamer 45 minuten

€ 147

Verlenging koffiekamer 15 minuten

€ 49

Live stream
Warm Welkom gesprek

€ 99
Service

Rouwvervoer
Rouwauto grijs of zwart

€ 295

Rouwauto kleur: Wit, Blauw, Bordeaux 4 uur

€ 510

Volgauto 4 uur

€ 362

Volgauto in kleur: Wit, blauw, Bordeaux 4 uur

€ 490

Dragers & Loopkoets
Gebruik loopkoets incl. twee dragers (loopkoets alleen beschikbaar in Purmerend)

€ 210

Drager (tarief per drager)

€ 99

Bovenstaande kostenindicatie is gemaakt ter informatie en oriëntatie en maakt geen deel uit van een concrete opdracht tot het verzorgen van een uitvaart. Wij
hebben er alles aan gedaan om u de juiste informatie te geven. Genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van de datum waarop de kostenindicatie is
gemaakt. Op het moment dat er feitelijk een uitvaartopdracht wordt gegeven dan wel wordt geaccepteerd, kunnen andere tarieven gelden. U kunt aan deze
informatie derhalve geen rechten ontlenen. Ook accepteren wij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onduidelijkheden.

