
  
  

Tarieflijst vrije keuze uitvaart 2021/2022  

  
Basistarief begrafenis/crematie conform het aanneemtarief standaard  €  1900.00   
Basistarief begrafenis/crematie conform het aanneemtarief kerkelijk  €  2200.00   
Basistarief begrafenis/crematie conform het aanneemtarief zaterdag  €  2000.00  
Basistarief begrafenis/crematie conform het aanneemtarief kerkelijk zaterdag  €  2400.00  

    
Vervoer overledene naar uitvaartcentrum of woning binnen de regio Westfriesland  €    275.00  
Vervoer overledene naar uitvaartcentrum of woning buiten de regio per km.  €        3.25  

    
Basis verzorging en kleden overledene   €    230.00  
Basis verzorging en kleden overledene op locatie   €    275.00   
Aanvullende verzorging per 30 minuten €      40.00 

  
Gekozen uitvaartkist vanaf   €    425.00 

     
Opbaring thuis, incl. huur bezorgen en ophalen koeling en controle voor max. 7 dagen  €    750.00  
Controle opbaring bij gebruik opbaarfaciliteit derden, per keer  €      40.00  

    
Rouwauto statierit binnen West-Friesland (exclusief wachttijd kerkdiensten ed.)  €    300.00  
Wachttijd rouwauto/volgauto per uur   €      60.00  
Volgauto binnen regio West-Friesland (excl. wachttijd voor koffietafel, kerkdienst e.d.)  €    275.00  
Rouw-/volgauto km. toeslag buiten de regio West-Friesland   €        2.60  

    

   
Zetten tekst bij alleen rouwadvertentie  €      50.00  
Rouwcirculaire per stuk tekst in kleur of zwart (excl.porti) incl. enveloppen vanaf €        3.00  
Foto of tekening op rouwcirculaire/dankbetuigingskaart scannen en bewerken  €      65.00  
Foto of tekening in full color drukken op rouwcirculaire/dankbetuigingskaart per stuk  €        1.00  
Portokosten rouwcirculaire per stuk  €        0.96  
Rouwbrieven verzendset per stuk  €        7.50  
Dankbetuigingskaarten 50 stuks tekst in kleur of zwart (excl.porti)  €    150.00  
Extra dankbetuigingskaart per stuk (excl.porti)  €        2.00  

  
Dragers 6 man bij begrafenis, incl. reiskosten €    450.00    

Hygiënische hoes (uitsluitend wanneer nodig)  €      65.00  

    



Rouwlint op bloemstuk tekst in zwart  €      15.00  
Rouwlint op bloemstuk tekst in goud  €      17.50  

    

   

    
Afhalen asbus crematorium en thuisbezorgen binnen de regio Westfriesland €    150.00  

    
Condoléance register anders dan standaard vanaf  €      15.00  
Uitstel incl. verzorging van uitstel verklaring   €    150.00  
Uittreksel Burgerlijke Stand  €      14.00  

    
• Tarieven zijn exclusief voorgeschoten kosten zoals o.a. crematierechten, 

grafrechten, consumpties e.d.  
• Deze kosten worden één op één doorbelast  

  

  


