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€ 799,-

Essentie
Crematie

Andere wensen?
Bel ons gerust. Wij helpen
u graag 085-0160070

Crematie in stilte (technische crematie).

Telefonische bespreking van de uitvaart.
Overbrenging van de overledene naar het crematorium.
-

Tussen 9:00 en 17:00 uur.

-

365 dagen per jaar.

-

Overbrenging gebeurt met één medewerker.

-

Altijd binnen enkele uren ter plaatse.

Levering van een uitvaartkist (met een kleine beschadiging).
Technische verzorging van de overledene.
-

Sluiten van de mond en de ogen.

Ondersteuning bij het verzorgen van de aangifte van overlijden bij
de gemeente van overlijden.
Gebruik van de koeling voor de gehele periode.
Crematie in stilte (crematie buiten aanwezigheid van de nabestaanden).
-

Crematie in een door ons gekozen crematorium.

-

Kosten van het crematorium

Verstrekken van de as in een asbus óf strooikoker.
24/7 telefonische ondersteuning

Pakketprijs: € 799,-

Vervolg op pagina 2

In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via: 085-0160070
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Uitbreiding van het pakket (optioneel en dus geen verplichting):
Het verwijderen van een pacemaker óf ICD: 					

€ 84,50,-

Incasseren van polis(sen) bij de verzekeringsmaatschappij(en):			

€ 196,-

Aanwezigheid van een tweede medewerker / Toeslag buiten kantoortijden:

€ 185,-

Buiten kantoortijden komen wij altijd met twee medewerkers.

Verzorgen van de aangifte van overlijden incl. de overlijdensakte:			

€ 99,-

U ontvangt de overlijdensakte per email én per post.

50 persoonlijke rouwkaarten incl. enveloppen en verzending:			

€ 235,-

U kunt de rouwkaart volledig naar wens personaliseren zonder enige toeslag.
U kunt een rouwkaart per stuk (!) afnemen en betaalt enkel het afgenomen aantal.

Betaling:
Het gehele bedrag dient uiterlijk één werkdag voor de uitvaartdatum te zijn voldaan.
Polissen kunnen, na persoonlijk contact, gelden als betaalmiddel.

As:
Kosteloos kunt u de as ophalen in een asbus of strooikoker, maar uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden.
Het crematorium verstrekt u een informatiepakket zodat u in alle rust na de uitvaart alle mogelijkheden kunt
bekijken.
Goedkoopstecrematie.nl is onderdeel van Uitvaart24.

In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via: 085-0160070

