Tarieven 2020
Natuurlijk Afscheid
Verzorging
Overbrengen van de overledene met rouwauto

€ 285,00

Verzorging van de overledene, all-in

vanaf

€ 235,00

Thuisopbaring met gebruik van koeling
Thuisopbaring met gebruik van BIO SAC 200, natuurlijke opbaring
Thuisopbaring met gebruik van graszoden, natuurlijke opbaring

per dag
per dag
per dag

€ 95,00
€ 75,00
€ 55,00

(Alle opbaringen inclusief dagelijkse controle van overledene, in overleg)

Bezorgen van de uitgekozen kist of opbaarplank i.c.m. overledene in kist leggen
of op opbaarplank en inwikkelen van overledene met wade
vanaf

€ 125,00

Gebruik van een uitvaartcentrum voor eventuele verzorging,
opbaring en condoleance

afhankelijk
per locatie

Natuurlijke uitvaartkist
Wade
Opbaarplank

vanaf
vanaf
vanaf

€ 398,00
€ 275,00
€ 195,00

Drukwerk rouwkaart
Rouwkaart inclusief envelop en rouwzegel
Verzendset rouwkaarten

per stuk vanaf € 3,60
per stuk
€ 7,30

Ander Drukwerk
Liturgieboekjes, A5 formaat, 8 zijden op 120 grams papier.
(inclusief opmaakkosten, proefdruk)
Bidprentje, A6 formaat, 4 zijden op 120 grams papier
Bedankkaartje, A6 formaat, 4 zijden op 120 grams papier
Sluitzegels

per stuk

€ 2,25

per stuk
per stuk
per stuk

€ 2,30
€ 2,35
€ 0,15

Advertenties
Rouwadvertenties in Brabants Dagblad, afhankelijk van de grootte, aantal mm
Rouwadvertenties Landelijk Dagblad, afhankelijk van de grootte, aantal mm

ca € 750,00
ca € 1.250,00

Afscheidsbloemen
Diverse bloemstukken van Natuurlijk Afscheid

vanaf € 45,00
tot € 235,00

Dag van de uitvaart
Rouwauto standaard zwart tijdsduur 2 uur
Rouwauto speciale kleur of type naar keuze vanaf
Extra tijd rouwauto per half uur

€ 275,00
€ 285,00
€ 65,00

Huur ruimte of kerkzaal, bedrag indicatief
Natuurbegraafplaats De Maashorst plek
Natuurbegraafplaats De Maashorst urnenplek
Natuurbegraafplaats De Maashorst begraafkosten
Natuurbegraafplaats De Maashorst begraafkosten urn

€ 500,00
€ 4.250,00
€ 2.000,00
€ 550,00
€ 300,00

Crematorium Rosmalen, Nieuwkuijk, Beuningen, Uden
Crematorium ’t Lief
Crematorium ’t Lief stille crematie

€ 1.340,00
€ 1.575,00
€ 625,00

Ritueel begeleider, woorddienstbegeleider, indien nodig, in overleg
Catering afhankelijk van de wensen

€ 480,00
€ P.M.

Diensten Natuurlijk Afscheid
Werkzaamheden bestaan uit het bespreken van de uitvaart, het maken van een draaiboek,
dagelijks overleg over te maken afspraken, verzorgen van alle wettelijke formaliteiten,
begeleiden van de dag van de uitvaart, o.a. kistsluiting en afscheidsviering.

€ 1.825,00

Andere mogelijke kosten
Uittreksel burgerlijke stand
Eventuele extra uitvaartbegeleider per uur
Afscheidsfotograaf, inclusief foto’s digitaal en rechten

vanaf

€ 13,80
€ 50,00
€ 480,00

