
 

PAKKET ESSENTIEEL 

Crematie: € 1625,- | Begrafenis: € 2225,- 

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een goedkope uitvaart. Soms moeilijke, 
pijnlijke overwegingen en soms is juist soberheid en eenvoud een doelbewuste keuze. 
Hoe dan ook, wij zullen onderstaand pakket met zorg en aandacht voor u regelen en 
ondanks dat dit een sober pakket is zorgen wij voor een nette uitvaartkist. 

Er worden geen kosten achteraf in rekening gebracht! 

 Het basispakket ‘Essentieel’ bestaat uit: 

• Het regelen van de crematie. 
• Levering van een nette uitvaartkist. 
• Eerbiedwaardig afscheid (indien de situatie op het sterfadres het toelaat). 

– De overledene wordt op het sterfadres verzorgd en aangekleed. 
– Gelegenheid tot afscheid nemen als de overledene in de kist ligt. 
– Gelegenheid om samen de kist te sluiten. 
– Gelegenheid om samen de overledene te begeleiden naar de rouwauto. 

• Overbrengen van de overledene ongeacht de dag en tijdstip. 
– Indien nodig komen wij altijd met 2 medewerkers. Hier berekenen wij 
geen toeslag voor.  

• Gebruik van ons mortuarium.  
• Opmaak van een digitale rouwkaart. 
• Gebruik van ons online condoleanceregister. 
• Verzorgen van de digitale aangifte van overlijden. 
• Rouwvervoer op de dag van de crematie. 
• De crematie van de overledene in een door ons geselecteerd crematorium 

(buiten de aanwezigheid van nabestaanden). 
• Akte van overlijden. 
• Verstrekken van de as van de overledene in een as-bus of strooikoker (in 

overleg kan de as-bus of strooikoker ook thuis worden bezorgd). 

Optioneel: (en dus geen verplichting) Uitbreiding van het basispakket: 

Persoonlijke bespreking i.p.v. telefonisch. 
-Uitvaartleider komt bij u thuis om de uitvaart te bespreken: 
€ 199,- 

Opbaring thuis (op bed of in de uitvaartkist): 
€ 575,- 
– Huur van de koeling. 
– Huur van andere benodigdheden voor een thuisopbaring. 
– Brengen van de goederen 

https://www.uitvaartverzorgingdeverbinding.nl/basis-uitvaartkist/


 

– Ophalen van de goederen. 
– 24/7 bereikbaar voor calamiteiten. 

Verzorgen van de aangifte bij een ( vermoeden) van een niet natuurlijk overlijden 
€ 250,- 

Het verwijderen van een pacemaker: 
€ 90,- 

Incasseren van de polis bij de verzekeringsmaatschappij: 
€ 175,- 

Rouwkaart uit ons album, 25 stuks, inclusief opmaak, drukwerk en verzending: 
€ 160,- 

Opmaak van een persoonlijke rouwkaart (afbeelding of foto naar uw keuze): 
€ 60,- 

Belangrijk om te weten: 

U krijgt van ons altijd een A-keuze uitvaartkist. De kist is van spaanplaat en heeft 8 
sluitschroeven en 8 handvatten. De binnenbekleding is van satijn. 

Wij verzorgen en kleden de overledene altijd zelf, tenzij dit wordt gedaan door familie, 
medewerkers van de hospice of verzorgingstehuis. 

U hoort van ons waar en wanneer de overledene wordt gecremeerd. Zo kunt u op uw 
eigen wijze stilstaan bij deze verdrietige gebeurtenis. 

Samen zullen wij zorg dragen dat elke uitvaart met zorg en aandacht wordt begeleid. U 
krijgt een vast contactpersoon toegewezen. 

Eventuele kosten die door het ziekenhuis, hospice of verpleeghuis in rekening worden 
gebracht zijn niet inbegrepen bij onze pakketten. 

Is dit toch niet helemaal wat u zoekt? Vraag nu in 2 minuten een vrijblijvende 
kostenopgave aan. 

Offerte aanvragen  of bel ons geheel vrijblijvend op 085 0609440 

 

https://www.uitvaartverzorgingdeverbinding.nl/contact/

