FRANK VANDENDRIES

UITVAARTBEGELEIDING
TARIEVEN 2022
Het tarief voor de uitvaartbegeleiding is: € 1800,00
Wilt u veel zelf doen dan is er een uurtarief: € 100,00; te vermeerderen met € 0,35 per gereden
kilometer. Voor de daaraan voorafgaande kennismaking en te maken afspraken wordt € 135,00
berekend.
Korting op het tarief is, afhankelijk van de begeleidingsvraag, mogelijk.
Voor een woorddienst-/ ritueelbegeleiding wordt € 450,00 berekend (in dit geval wordt de uitvaart
verder door een andere onderneming geregeld).
Er wordt geen avond-, nacht- en weekendtarief berekend. Een dergelijk tarief wordt wel vaak
berekend door derden die bij de organisatie worden ingeschakeld.
Ook wordt er geen opslag berekend voor diensten die door anderen worden geleverd; die
worden één op één aan u doorberekend. U betaald alleen voor diensten die uzelf afneemt.
Welke werkzaamheden en kosten liggen in het basistarief besloten?
> het aannemen van de opdracht voor de uitvaartbegeleiding (op woonadres)
> het maken van een transparante kostenbegroting (offerte) zodat er geen verrassingen achteraf
komen
> de organisatie, planning en coördinatie van de uitvaart
> contacten leggen met productaanbieders en dienstverleners zoals crematoria, begraafplaatsen en
uitvaartcentra
> begeleiding bij de verzorging van de overledene en periodieke controle thuisopbaring
> begeleiding bij de complete uitvaart incl. de afscheidsviering
> een eenvoudige ritueel-/woorddienstbegeleiding t.b.v. van de afscheidsbijeenkomst
(begraafplaats, crematorium, elders)
> het maken van een draaiboek voor de uitvaart
> ondersteuning van de direct betrokkenen bij de diverse voorbereidingen zoals het opstellen van
teksten voor o.m. rouwdrukwerk, advertenties,
> verzorgen van formaliteiten (aangifte overlijden bij de gemeente, verkrijgen van de akte van
overlijden en het verlof tot begraven/cremeren
> verzorgen van de uitvaartpolissen
> 24-uurs bereikbaarheid voor overleg en ondersteuning vanaf moment van aanname tot en met de
uitvaart
> nagesprek
> begeleiding geschat op aantal gereden kilometers met een maximum van 150 km (extra kosten
€ 0,35 p.km)
> telefonie- en multimediakosten
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FRANK VANDENDRIES

UITVAARTBEGELEIDING
Wat gaat de uitvaart (mogelijk) nog meer kosten?
Alle onderstaande bedragen zijn een benadering (en mede afhankelijk van tijd, locatie en aanbieder).
Afhankelijk van uw keuzes en verlangens kan het voordeliger uitvallen.
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Overbrengen overledene regio > opbaaradres
Laatste verzorging met thanatopraxie (thuisopbaring)
Laatste verzorging met koeling (thuisopbaring)
Laatste verzorging met opbaring in uitvaartcentrum (6 dagen)
Kist inclusief brengen naar locatie
Rouwdrukwerk inclusief verzending
Rouwdrukwerk inclusief verzending, plus gedachtenis/-dankkaartje
Condoleancemap met kaarten
Aangifte overlijden
Advertentie regio
Advertentie landelijk
Rouwvervoer dag van de uitvaart
Crematorium regio zonder bijeenkomst
Crematorium regio met bijeenkomst
Kerk, aula, uitvaartcentrum (bijeenkomst)
Begraafplaats graf periode 20 jaar
Mortuarium ziekenhuis
Luxe wade
Uitvaartbus
Rouwkoets met paarden
Loopkoets
Externe ritueelbegeleider
Extra personeel (p.p. pl.m. 2 uur)
Drager (p.p. pl.m. 2 uur)

Overige kosten:
Live muziek, bloemen, ballonnen, (urn)grafmonument, asbestemming, asurn/-houder, consumpties,
audio-, foto-, audio- en/of videoreportage, avond-, nacht- en
weekendtoeslagenleveranciers/dienstverleners, kleding en accessoires, volgauto, natuurbegraven,
uitstel uitvaart, et cetera.
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