Tarieven Sepp Uitvaartzorg 2018

Aannametarief:

1295,00 euro

Alle werkzaamheden die verbonden zijn aan het regelen en uitvoeren van de uitvaart door de
uitvaartverzorger. U kunt hierbij denken aan het verzorgen van de formaliteiten, het verzorgen van de
aangifte van overlijden in de gemeente van overlijden, het opstellen van de rouwkaart en/of
advertentie.

Laatste verzorging/kisten/overbrengen:

475,00 euro

Alle werkzaamheden die hieraan verbonden zijn. Het kleden van de overledene, het in de kist leggen
en het overbrengen van de overledene naar de plaats van de opbaring.

Opbaring thuis:

450,00 euro

Gebruik van de koeling en het dagelijks controleren van de opbaring door de uitvaartverzorger.

Opbaring in het uitvaartcentrum:

500,00-1000,00 euro

Dit zijn richtprijzen, er zijn uitvaartcentra in de regio waar men een 24- uurs systeem heeft, vraag uw
uitvaartverzorger naar de mogelijkheden en locaties.

Uitvaartkisten:
Het betreft hier richtprijzen, gezien onze ruime collectie uitvaartkisten.
Kist basis:

vanaf 300,00 euro

Kist luxe:

vanaf 600,00 euro

Rouwkaarten:
Het betreft hier richtprijzen, gezien onze ruime collectie rouwkaarten.
Kaarten 100x:

vanaf 300,00 euro

Porti 100x:

83,00 euro per stuk 0,83 euro

Verzendset:

6,95 euro

Condoleanceregister:

25,00 euro

Advertentie:
Het betreft hier richtprijzen, de kosten zijn afhankelijk van de grote van de tekst.
Advertentie Stentor:

vanaf 525,00 euro

Advertentie Telegraaf:

vanaf 1250,00 euro

Rouwauto:
Er worden geen toeslagen berekend op andere kleuren dan zwart. Andere kleuren zijn lichtgrijs,
donkergrijs, donkerblauw en rood. Er zijn nog vele andere mogelijkheden van vervoer, vraag uw
uitvaartverzorger naar de mogelijkheden.
Rouwauto op de dag van de uitvaart 1 uur:

195,00 euro

Rouwauto op de dag van de uitvaart 2 uur:

210,00 euro

Wachttijd rouwauto per uur:

50,00 euro

Volgauto 4 personen 2,5 uur:

195,00 euro

Volgauto 7 personen 2,5 uur:

275,00 euro

Wachttijd volgauto per uur:

50,00 euro

Akte van overlijden:

13,20 euro

Bloemen:
Het betreft hier richtprijzen, vraag uw uitvaartverzorger naar de mogelijkheden.
Bloemen basis:

vanaf 75,00 euro

Bloemen luxe:

vanaf 150,00 euro

6 Dragers:

414,00 euro

Grafkosten:
Grafkosten gemeente Apeldoorn voor 20 jaar:

2235,00 euro

Grafkosten gemeente Apeldoorn voor onbepaalde tijd: 6775,00 euro
Openen en sluiten van het graf:

1260,00 euro

Crematiekosten:
Crematorium Heidehof:

1565,00 euro

Dit tarief is inclusief het basistarief asbestemming, 60 minuten gebruik van de aula en 60 minuten
gebruik van de koffiekamer.

Consumpties:
Consumpties gaan in overleg en op aanvraag. Vraag uw uitvaartverzorger naar de mogelijkheden.

Sepp Uitvaartzorg berekent geen zaterdagtoeslag.

