Tarieven uitvaart totaal pakketten

Pakket 1
€ 1195,









Het bespreken van de uitvaart in ons dienstencentrum, telefonisch of via skype.
Vervoer van de overledene naar ons dienstencentrum.
Kleden van de overledene.
Levering van een eenvoudige uitvaartkist.
Vervoer van de overledene naar crematorium “Rusthof” te Amersfoort.
Crematie. (Buiten aanwezigheid van de nabestaanden.)
Asverstrooiing per schip op zee. (andere keuze is mogelijk tegen meerprijs.)
De aangifte van overlijden en het verkrijgen van het verlof tot crematie.
Telefonische ondersteuning.

Pakket 2
€ 1389,











Het bespreken van de uitvaart in ons dienstencentrum, telefonisch of via skype.
Vervoer van de overledene naar ons dienstencentrum of een door ons aan te wijzen
locatie.
Verzorgen, kleden en opbaren van de overledene.
Levering van een eenvoudige uitvaartkist.
Gebruik van de koeling in ons dienstencentrum.
1 keer rouwbezoek om afscheid te nemen van de overledene in ons dienstencentrum of in
een door ons aan te wijzen locatie. (30 min.)
Vervoer van de overledene naar crematorium “Rusthof” te Amersfoort.
Crematie. (Buiten aanwezigheid van de nabestaanden.)
Asverstrooiing per schip op zee. (andere keuze is mogelijk tegen meerprijs.)
De aangifte van overlijden en het verkrijgen van het verlof tot crematie.
Telefonische ondersteuning.

Pakket 3
€ 1589,










Het bespreken van de uitvaart in ons dienstencentrum, telefonisch of via skype.
Verhuur en bezorgen kist/bed koelinstallatie t.b.v de thuisopbaring. (max. 5 dagen)
Verzorgen en kleden van de overledene.
Het thuis opbaren van de overledene.
Leveren en bezorgen van een standaard uitvaartkist op de thuislocatie.
Vervoer van de overledene naar crematorium “Rusthof” te Amersfoort.
Crematie. (Buiten aanwezigheid van de nabestaanden.)
Asverstrooiing per schip op zee. (andere keuze is mogelijk tegen meerprijs.)
De aangifte van overlijden en het verkrijgen van het verlof tot crematie.
Telefonische ondersteuning.

Pakket 4
€ 1889,












Het bespreken van de uitvaart in ons dienstencentrum, telefonisch of via skype.
Vervoer van de overledene naar ons dienstencentrum of een volledige thuisopbaring.
Verzorgen, kleden en opbaren van de overledene.
Levering van een standaard uitvaartkist.
bezorgen en gebruik van koeling t.b.v. de thuisopbaring
Opstellen en leveren 50 stuks rouwkaarten, enveloppen en rouwbrief verzendset.
Leveren 50 postzegels t.b.v. de rouwkaarten.
Vervoer van de overledene naar crematorium “Rusthof” te Amersfoort.
Crematie. (Buiten aanwezigheid van de nabestaanden.)
Asverstrooiing per schip op zee. (andere keuze is mogelijk tegen meerprijs.)
De aangifte van overlijden en het verkrijgen van het verlof tot crematie.
Telefonische ondersteuning.

Pakket 5
€ 2089,














Het bespreken van de uitvaart in ons dienstencentrum, telefonisch of via skype.
Vervoer van de overledene naar ons dienstencentrum of een volledige thuisopbaring.
Verzorgen, kleden en opbaren van de overledene.
Levering van een standaard uitvaartkist.
bezorgen en gebruik van koeling t.b.v. de thuisopbaring
Opstellen en leveren 50 stuks rouwkaarten, enveloppen en rouwbrief verzendset.
Leveren 50 postzegels t.b.v. de rouwkaarten.
Leveren bloemstuk inclusief bedrukt lint.
Condoleanceregister.
Vervoer van de overledene naar crematorium “Rusthof” te Amersfoort.
Crematie. (Buiten aanwezigheid van de nabestaanden.)
Asverstrooiing op zee. (andere keuze is mogelijk tegen meerprijs.)
De aangifte van overlijden en het verkrijgen van het verlof tot crematie.
Telefonische ondersteuning.

Het is mogelijk om te kiezen voor een ander crematorium en, of een andere as bestemming. De
meerkosten hiervan vind u op onze website www.uitvaart-totaal.nl

