Opbouw van de rekening
Het basistarief
Wij hanteren een basistarief. Gemiddeld neemt het regelen, uitwerken, uitvoeren en begeleiden van een uitvaart 20 uur in beslag. Het basistarief
bestaat uit: begeleiding, vormgeving en huisbezoeken; dagelijkse persoonlijke begeleiding zowel thuis als in uitvaartcentrum (hierbij inbegrepen
zijn de weekend-, avond- en nachturen); vastleggen van de afspraken; opstellen van de offerte; samenstellen van rouwdrukwerk en/of advertentie; verzorgen van de wettelijke formaliteiten; verzorgen van formaliteiten met betrekking tot crematorium of begraafplaats; verzorgen van alle
afspraken met leveranciers, kerkelijk voorganger of funerair spreker; administratie en een nagesprek.

De uitvaartkist, uitvaartmand of draagplateau
De uitvaartkist of draagplateau (met wade) zoals gekozen staat op de rekening vermeld. Meestal zit er in de kist een standaard binnenbekleding.
Kiest men voor een andere binnenbekleding dan zal ook dit vermeld staan. Is de kist erg groot in verband met de omvang van de overledene
dan wordt dit als extra post opgenomen.

Verzorgen van de overledene
De laatste verzorging van de overledene, wanneer deze geheel of gedeeltelijk verzorgd wordt door de onderneming. Wil men extra verzorging
door bijvoorbeeld een visagist of kiest men voor lichte balseming (thanatopraxie) dan zullen deze extra kosten worden vermeld.

Overbrengen van de overledene
Dit is van toepassing als de overledene moet worden opgehaald om naar het rouwcentrum of woonadres te worden gebracht, bijvoorbeeld
vanuit het ziekenhuis. Ook als er intern moet worden overgebracht, bij een thuisopbaring, kan men dit bedrag terugvinden op de rekening. Voor
overbrengingen buiten kantoortijden wordt een toeslag berekend.

Kosten bij een thuisopbaring
Wordt de overledene thuis opgebaard dan zullen de werkzaamheden voor de thuisopbaring, het brengen/halen van de opbaarbenodigdheden
en het gebruik van de materialen zoals de kistkoeling of bedkoeling, de schermen voor het opstellen van een rouwkamer op de rekening worden
gezet.

Het uitvaartcentrum
Het bedrag voor gebruik van het uitvaartcentrum staat voor het gebruik van het uitvaartcentrum, het aantal rouwbezoeken, de tijden van
rouwbezoek(en) en eventueel de koffie tijdens een rouwbezoek. Wanneer er geen rouwbezoeken zijn wordt toch het gebruik van het uitvaartcentrum (de koeling) in rekening gebracht.

Mortuarium ziekenhuis/zorginstelling
Vindt het overlijden plaats in een ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis dan zal deze instelling kosten in rekening brengen voor het verblijf
en eventueel de laatste zorg van de overledene. Deze kosten (van het mortuarium) vindt u terug op de rekening.

Rouwdrukwerk
De kosten voor de rouwkaarten, inclusief de rouwzegels en de verzamel-verzendenveloppen. Eventueel ook de kosten van dankbetuigingen,
bidprentjes en liturgieën.

Het condoleanceregister
Er kan uit diverse condoleanceregisters worden gekozen. De hoogte van de kosten hangt af van de keuze.

Rouwvervoer (en eventuele volgauto´s)
Vindt er een kerkdienst of een kapeldienst plaats dan zal er een toeslag worden berekend voor de tijd dat de rouwauto en eventueel volgauto’s
staan te wachten. Dit is ook het geval als de volgauto’s familie op moeten halen van een ander adres als waar vandaan de uitvaart begint. Ook
zullen er toeslagen worden berekend als men op de begraafplaats of in het crematorium een extra lange auladienst wil, meer tijd dan gebruikelijke tijd voor het condoleren nodig heeft en als de uitvaart op zaterdag plaatsvindt. De toeslagen worden per auto doorberekend.
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De kerkdienst
De kosten van de kerkdienst zijn voor iedere kerk verschillend en zijn onder andere afhankelijk van het personeel dat men tijdens de kerkdienst
nodig heeft. Ook als men gebruik maakt van een organist, koor of koster zijn daar kosten aan verbonden en vindt men deze terug op de rekening.

Kosten van de crematie
Bij een crematie zal het crematorium kosten in rekening brengen. Meestal heeft men 2 maal 45 minuten recht op de faciliteiten van een crematorium. Men mag dan gebruik maken van de aula en de condoleancekamer. Wil men hier langer gebruik van maken dan moet de uitvaartondernemer dit vooraf bij het crematorium aanvragen en zullen de kosten hoger zijn.

Kosten van de begrafenis
Bij een begrafenis mag men (gemiddeld) gedurende een 1 ½ uur gebruik maken van de faciliteiten van de begraafplaats. Wil men hier langer van
gebruik maken dan zal men dit moeten aanvragen via de uitvaartondernemer. Op de rekening van de begraafplaats komen de kosten voor het
begraafrecht; bij aanschaf van een eigen graf de kosten daarvan en de kosten van het onderhoud van de begraafplaats.

Dragers
Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van onze dragers zullen de kosten hiervan op de factuur staan.

Consumpties
Wanneer u consumpties heeft gebruikt in het crematorium, begraafplaats, uitvaartcentrum of elders dan vindt u hiervan de kosten apart gespecificeerd op de factuur.

De bloemen
De bloemenstukken inclusief de linten die u via de uitvaartondernemer heeft besteld, zullen op de rekening staan.

Advertenties
De rouwadvertenties die u heeft laten plaatsen via de uitvaartondernemer vindt u op de rekening terug.

Akte van overlijden
De uitvaartondernemer zal de aangifte van overlijden verzorgen en ontvangt een uittreksel uit het overlijdensregister. De kosten van de leges
staan op de rekening vermeld.

Kosten voor de vergunning begraven/cremeren binnen 36 uur
Dit zijn de kosten die berekend worden voor de vergunning als de uitvaart binnen de wettelijke termijn van 36 uur plaats vindt. Deze vergunning
wordt aangevraagd bij de officier van justitie in de woonplaats waar de persoon is overleden.

Zaterdagtoeslag
Vindt de uitvaart op zaterdag plaats dan zal de uitvaartondernemer, de begraafplaats en/of het crematorium daar extra kosten voor in rekening
brengen. Dit geldt ook voor de uitvaartassistent(en) en het gebruik van de rouwauto en de volgauto’s.

Handelingskosten
Over de kosten die de uitvaartonderneming voor u vooruitbetaald, zoals de kosten van het crematorium of begraafplaats en de consumpties die
worden genuttigd, rouwadvertenties, kerk, koor, foto/videoreportage brengen wij 10% handelingskosten in rekening.

De betaling
Na 2 of 3 weken ontvangt men de rekening van de uitvaart. De rekening dient binnen 2 weken te worden betaald.
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