
 

Crematie zonder nabestaanden 

Thuis opbaring 

Dit pakket bestaat uit: 

 

- Laatste verzorging overledene 

- Nette basis uitvaartkist 

- Opbaring op bed incl. alle materialen 

voor thuis opbaren 

- Maximaal vier dagen incl. dag van 

overlijden 

- Aangifte van overlijden en verzorgen 

van verlof tot crematie 

- Bespreken van crematie 

- Ondersteuning en begeleiding 

- Rouwauto op dag van crematie 

- Crematie zonder nabestaanden 

- As verstrooiing bij crematorium 

zonder nabestaanden 

Compleet verzorgd voor:  € 1.375,- 

 

Meerprijs: 

Afwijkende kistmaat € 125,- 

Opbaring in rouwcentrum zonder 

rouwbezoek, maximaal vijf dagen inclusief 

overbrengen: € 175,- 

Rouwkaarten: € 27,50 per 10 stuks 

 

Crematie met afscheidsdienst 

Thuis opbaring 

Dit pakket bestaat uit: 

 

- Laatste verzorging overledene 

- Nette basis uitvaartkist 

- Opbaring op bed incl. alle materialen 

voor thuis opbaren 

- Maximaal vier dagen incl. dag van 

overlijden 

- Aangifte van overlijden en verzorgen 

van verlof tot crematie 

- Bespreken van crematie 

- Ondersteuning en begeleiding 

- Rouwauto op dag van crematie 

- Aanvang crematiedienst 08.30 

- As verstrooiing bij crematorium 

zonder nabestaanden 

Compleet verzorgd voor:  € 1.750,- 

 

Meerprijs: 

Afwijkende kistmaat € 125,- 

Opbaring in rouwcentrum zonder 

rouwbezoek, maximaal vijf dagen inclusief 

overbrengen: € 175,- 

Catering en rouwkaarten: op aanvraag 

 

Crematie met afscheidsdienst compleet 

Thuis opbaring 

Dit pakket bestaat uit: 

 

- Laatste verzorging overledene 

- Nette basis uitvaartkist 

- Opbaring op bed incl. alle materialen 

voor thuis opbaren 

- Maximaal vier dagen incl. dag van 

overlijden 

- Aangifte van overlijden en verzorgen 

van verlof tot crematie 

- Bespreken van crematie 

- Ondersteuning en begeleiding 

- Rouwauto op dag van crematie 

- Crematie met 45 minuten aula en 60 

minuten condoleance ruimte 

- Urn; vier weken na crematie 

Compleet verzorgd voor:  € 2.375,- 

 

Meerprijs: 

Afwijkende kistmaat € 125,- 

Opbaring in rouwcentrum zonder 

rouwbezoek, maximaal vijf dagen inclusief 

overbrengen: € 175,- 

Catering en rouwkaarten: op aanvraag 

 

Crematie met thuis opbaring: 

Tarieven 2018 


