
 
 

 

Alle vermelde tarieven zijn inclusief BTW en zoals ze gelden voor 2021 
 

 

Omschrijving  Bedrag 

Basistarief   

Basistarief invullen organiseren en begeleiden van de 

uitvaart. 

  
 

€ **1.990,00 

Verzorgen en opbaren   

Overbrengen overledene inclusief de laatste verzorging € *250,00 

Thanatopraxie  € *450,00 

Pacemaker of lcd verwijderen € 35,00 

Thuisopbaring inclusief verzorging en dagelijkse controles € 450,00 

Opbaring in uitvaartcentrum inclusief condoleancebezoek € *750,00 

Basis uitvaartkist eikenfineer  € *255,00 

Massief houten uitvaartkist € *360,00 

Handgeweven wade en basis opbaarplank € *455,00 

Design uitvaartomhulsel € *560,00 

Vervoer   

Staatsievervoer op de dag van de uitvaart  (één uur) € *150,00 

Staatsievervoer extra uur  € 50,00 

Volgauto bijpassende kleur staatsievervoer (2,5 uur) € *147,50 

Toeslag extra uur 
 

 

 

 

 

 

 

€ 46,50 



 
 

 

 

Rouwdrukwerk   

Standard rouwkaart of rouwbrief per 100 stuks € 

 

*150,00 

 

Advertentie in regionaal dagblad 

Advertentie in landelijk dagblad 

€ 

€ 

*650,00 

*1.500,00 

 

Kosten die te maken hebben met de uitvaart 

  

Olino Condoleanceregister € *12,00 

MIN-Memento uitvaartherinnering per stuk € 10,00 

Fotograaf of videoregistratie op de van de uitvaart  € *199,00 

Uitvaartplechtigheid in Crematorium  € 1.295,00 

Toeslag crematorium na 18:00 uur en op zaterdag € 180,00 

Crematie zonder aanwezigheid van familie  € 1095,00 

Buitenplechtigheid   € *1.995,00 

Basis koffietafel met cake (pp) € *5,10 

Stille Crematie bij FineVita Heteren (geen familie aanwezig) 

Intieme Crematie FineVita Heteren (max 25 personen) 

€ 

€ 

425,00 

795,00 

Begraafplaats maandag t/m vrijdag  

Begraafplaats zaterdag 

€ 

€ 

*775,00 

1100,00 

Bijzetten in bestaand graf € * 750,00 

Grafsteen € *2.000,00 

Gebruik aula begraafplaats € *200,00 

Kerkelijke kosten € *500,00 

Spreker of ritueel begeleider € *400,00 

Bloemstuk voor op de kist € *100,00 

Akte van overlijden € 13,20 

Dragers (6 dragers voor 2,5 uur) € 530,00 

 

 

 



 
 

 

Welke kosten vallen onder het basistarief?  

 

 

• Invullen, organiseren en begeleiden van de uitvaart 

• Aangifte doen van overlijden en verrichten van alle formaliteiten 

• Verzorgen van het rouwdrukwerk en advertentie 

• Communicatie en reserveringen met derden partijen 

• Nazien van uitvaartpolissen  

• Nazorg gesprek 

• Nazorg met betrekking tot asbestemming en grafmonument 

 
  *Deze kosten kunnen lager dan wel hoger uitvallen afhankelijk van de door u gemaakte 

keuzes 

** Deze kosten kunnen lager dan wel hoger uitvallen afhankelijk van het aantal bestede uren 

     

 

 

 


