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Opbouw basistarief Elske Ploeg Uitvaartzorg 2019 

U betaalt voor onze dienstverlening een aannamebedrag, gebaseerd op het aantal uren dat 

gemiddeld (20-30 uur) besteed wordt aan het bespreken, organiseren en uitvoeren van een 

uitvaart.  

Dat basistarief is € 1.750,- (hierover wordt geen BTW berekend) en omvat het volgende: 

• De wensen betreffende de uitvaart vastleggen en uitvoeren 

• Directe begeleiding bij melding van overlijden 

• Begeleiden van de familie in de dagen voorafgaand aan de uitvaart door dagelijks 

contact. 

• Regelen van een omhulsel/kist/wade 

• Opstellen, mede vormgeven en regelen rouwkaart en advertentie, begeleiding drukwerk 

• Maken van een Memori gedenksite indien gewenst 

• Begroting aanleveren op 2
e

/3e dag 

• Het verzorgen van de benodigde wettelijke formaliteiten: aangifte van overlijden bij de 

gemeente, opvragen Akte van Overlijden en Verlof tot begraven/cremeren 

• Verzorgen van de formaliteiten met de begraafplaats of het crematorium en afstemmen van 

alle afspraken 

• Testen van geluid/beeld op locatie uitvaartdienst 1 werkdag voor de uitvaart 

• Contact en afspraken met leveranciers, rouwvervoer en overige betrokken partijen 

• Voorbereiding en begeleiding van de uitvaart en aansluitend de condoleance op één 

locatie 

• Spreken op de dag van de uitvaart, indien gewenst 

• Ondersteuning bij uitkering van eventuele uitvaartverzekeringen 

• Exemplaar van de uitgave ‘Zorgen erna’ of toegang tot de web-app. 

• Nabespreking, 2-3 weken na de uitvaart 

• Advies en eventuele begeleiding bij keuze as bestemming of grafmonument 

• Samenstellen en mede vormgeven bedankkaart en begeleiding drukwerk 

• Telefoonkosten, reiskosten tot 200 km 
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Een indicatie van de (mogelijk) bijkomende kosten: 

• Toeslag laatste verzorging en opbaren van de overledene   € 150,00 

• Kosten voor thuisopbaring (koeling en andere rouwgoederen) per dag  €   50,00    

• Akte van overlijden gemeente      €   13,40 

• Toeslag voor extra locatie uitvaart (bijv. kerk én begraafplaats) vanaf € 100,00 

• Toeslag voor extra dag(deel) condoleance     € 100,00 

• Toeslag grote uitvaart/bijzondere wensen, vanaf    € 100,00 

• Assistentie dag van de uitvaart indien nodig, per persoon per uur €   37,50 

• Uitvaartkist massief hout, excl. bezorgen vanaf    € 295,00 

• Condoleanceregister       €   25,00 

• Rouwkaarten/brieven, 100 stuks incl. enveloppen vanaf   € 195,00 

• Rouwzegels per 100 stuks       €   87,00 

• Verzendenvelop per stuk       €     3,50 

• Advertentie, kosten sterk afhankelijk van welke krant, vanaf  € 200,00 

• Dragers van de kist, per drager (meestal 4 - 6 dragers nodig)  €   90,00 

• Overbrengen overledene vanaf      € 175,00 

• Rouwauto dag van uitvaart (1e uur, incl. 35 km), excl wachttijd  € 195,00 

• Idem volgende uren, per uur      €   60,00 

• Volgauto 4 pers (1
e

 uur, incl. 35 km)     € 150,00 

• Opbaring in uitvaartcentrum 5 dgn. vanaf      € 495,00 

• Opbaring in familiekamer van uitvaartcentrum (5 dagen) vanaf  € 750,00 

• Thanatopraxie (lichte balseming, waardoor koeling niet nodig is) ong. € 700,00 

 

Belangrijke en grote kostenposten daarnaast zijn de begraafplaatskosten (per gemeente 

verschillend) of de crematoriumkosten, en de kosten van (externe) locaties voor plechtigheden, 

condoleance, en de catering daarbij. Geruime tijd na de begrafenis of de crematie komen daar 

nog kosten voor grafbedekking of bestemming van de as bij, geheel naar eigen wens. 


