
Pakket Stille Uitvaart

Crematie: € 899,- | Begrafenis: € 1899,-

Ons familiebedrijf verzorgt uw uitvaart binnen uw budget. Volledig
transparant. Onze ervaren medewerkers begeleiden het afscheid
persoonlijk & professioneel. Kies hieronder een pakket, of laat uw
uitvaart door ons samenstellen. U bespaart tot 40%.

Daarom Prijsbewuste Uitvaart:
● Altijd een persoonlijke uitvaart tegen de scherpste prijs.
● Maatwerk binnen uw budget altijd mogelijk.
● U kunt onze medewerkers dag en nacht bereiken.
● Wij zijn een familiebedrijf, wij verzorgen de gehele uitvaart zelf.
● U krijgt een vast contactpersoon toegewezen.

Pakket Stille Uitvaart bestaat uit:
● Het regelen van de crematie.
● Levering van een massieve naaldhouten uitvaartbodem met doek.
● Overbrengen van de overledene.
● Gebruik van ons Centrale koeling tot dag van uitvaart.
● Papierwerk klaar maken voor het crematorium.
● Rouwvervoer op de dag van de crematie.
● De crematie van de overledene inplannen in een door ons geselecteerd

crematorium in de regio (buiten de aanwezigheid van nabestaanden).
● Kosten van het crematorium.
● 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).



Optionele uitbreidingen (dus géén verplichting):
● Verzorgen van overledene samen met de familie € 99,-.
● Akte van overlijden, verlof aanvragen en alle documenten verzorgen

voor de uitvaart € 175,-.
● Aangifte van overlijden bij onnatuurlijke dood meerprijs € 99,-.
● Opvragen polis(sen) bij de verzekeraar € 99,-.
● Verwijderen van pacemaker of ICD € 99,-.
● Uitvaartkist in plaats van een opbaarplank € 99,-.
● Ophalen van de overledene tussen 18:00 – 08:00 € 199,-.
● Extra medewerker bij ophalen anders dan bij een ziekenhuis € 199,-.
● Ecologische variant van dit pakket € 199,-.
● Bij een overlijden thuis, hospice of verzorgingstehuis of buiten

kantoortijden komen wij altijd met twee medewerkers, de kosten
hiervan bedragen € 199,-.

Belangrijk om te weten:
● 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.

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

Kunnen wij u helpen?
Mocht dit toch niet helemaal zijn wat u zoekt, dan kunt u binnen 2 minuten
een vrijblijvende kostenopgave bij ons aanvragen. Neem gerust contact met
ons op:

Bel ons geheel vrijblijvend op 085-4851452 of vraag een o�erte aan via
onze website.

Wij staan graag voor u klaar en helpen u graag verder bij het vinden van het
juiste pakket, een pakket wat aansluit bij uw wensen en behoeften.

https://goedkopecrematie.org/offerte/

