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voor uitvaarten 2017 (Zoetermeer)
Van Dongen UitvaartZorg
& UitvaartCentrum

Algemene informatie kostenoverzicht voor uitvaarten
2017 (Zoetermeer)
Basiskosten
Het bespreken, regelen en uitvoeren van de uitvaart. Het doen van de aangifte van overlijden in gemeente van overlijden.
Het vervullen van alle wettelijke formaliteiten. Het leveren van een condoleanceregister en een Gids na een Overlijden.

OPTIE 1
OPTIE 2

Begraafplaats (aankoop/huur nieuw particulier graf), Buytenparklaan of Binnenweg te Zoetermeer
Grafrechten (openen en sluiten graf)
€ 575,25
Huursom nieuw familiegraf (zandgraf, 15 jaar (langer is ook mogelijk)) voor 2 personen vanaf € 2123,04
Onderhoudskosten voor een gedenkteken voor een periode van 15 jaar
€ 146,70
Plaatsingsrecht gedenkteken (gemeentleges)
€
46,85
€ 2891,84

OPTIE 3

Gebruik aula en koffiekamer begraafplaats
Gebruik aula (45 minuten) op begraafplaats
Gebruik koffiekamer (45 minuten) op begraafplaats
Koffie en cake/koek (50 personen, pp 1x koffie/thee + 1 cake/koek)

€
€
€

OPTIE 4

Crematorium Meerbloemhof te Zoetermeer
Crematierechten, incl 45 minuten aula en 45 minuten koffiekamer
Basiskosten asbestemming
Koffie en cake/koek (50 personen, pp 1x koffie/thee + 1 cake/koek)

€ 1219,00
€
99,00
€ 177,50

Advertentie(’s)
Plaatsing rouwadvertentie in streekblad
Plaatsing rouwadvertentie in Haagsche Courant
Plaatsing rouwadvertentie in De Telegraaf
Plaatsing rouwadvertentie in NRC Handelsblad
Het plaatsingstarief is afhankelijk van de benodigde milimeters en de breedte van de tekst

€ 300,00
€ 800,00
€ 1000,00
€ 1500,00

OPTIE 6

Begraafplaats (algemeen graf), Buytenparklaan te Zoetermeer
Grafrechten (10 jaar), geen grafverlening mogelijk
Gebruik algemeen graf (10 jaar)
Onderhoudskosten (10 jaar), wordt pas geheven bij vergunningsaanvraag gedenkteken
Plaatsingsrecht gedenkteken (gemeentleges)

OPTIE 5

Kisten en overbrengen overledene van plaats overlijden naar plaats opbaring (in regio)
Uitvaartkist (eikenfineer)
1 Akte van overlijden
50 rouwbrieven, 50 postzegels en 1 verzendset
Gebruik rouwauto
Opbaring thuis of in Van Dongen UitvaartCentrum te Zoetermeer, 5 dagen (incl. gebruik kist- of bedkoeling) € 3150,00

Eventuele extra kosten
Mortuariumkosten ziekenhuis of verzorgingshuis en/of kleden/verzorgen overledene
Meerprijs luxe uitvaartkist
Meer rouwbrieven en postzegels
Meerkosten opbaring in uitvaartcentrum, incl. bezoeken
Kosten kerkdienst (gestelijke, organist, koor, kerkgebouw)
Extra kosten i.v.m. kerkdienst (o..a. wachttijd auto’s en dragers)
Toeslagen indien uitvaart op zaterdag: begr.pl./crem. dragers en uitvaartonderneming
Gedenkteken op graf
Koffie tijdens condoleancebezoek in uitvaartcentrum
Koffietafel na afloop in bijv. een restaurant
Gebruik volgauto(’s)
Bloemen
Dragers
Tijdelijke grafmarkering
Dankbetuigingen

€
€
€
€

575,25
707,65
97,80
46,85

330,00
250,00
177,50

€ 1427,55

€

757,50

€ 1495,50

In deze kostenbegroting zijn wij uitgegaan van de volgende kosten:
- Crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer en de Algemene begraafplaats (Buytenparklaan/Hoflaan) in Zoetermeer
- De uitvaart kan overigens in/op (vrijwel) ieder(e) crematorium/begraafplaats in Nederland plaatsvinden, de kosten van dat/dit
crematorium/begraafplaats zullen dan ook van toepassing zijn
- Deze kostenbegroting is bedoeld om u een indicatie te geven voor de kosten van de uitvaart
- Deze kostenbegroting is geldig tot en met 31 december 2017
- Onder “basistarief asbestemming” wordt verstaan: verstrooiing van de as op het terrein bij het crematorium of op de
Noordzee per schip, beide zonder aanwezigheid van nabestaanden of het afhalen van de asbus

Het Van Dongen UitvaartCentrum beschikt over een aula en een condoleanceruimte voor begrafenis- en crematieplechtigheden.
In de aula zijn 95 zitplaatsen en heeft een “intieme” sfeer, zie www.vduz.nl voor foto’s. Het gebruik van het uitvaartcentrum is
veelal goedkoper dan gebruik van de aula/condoleanceruimte van een crematorium.
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