Basis uitvaartpakketten 2019

Crematie
Basis

Basis plus

Basis uitgebreid

1.875,- *

€ 2.675,- *

€ 3.895,- *

Regeling van de uitvaart

Regeling van de uitvaart

Regeling van de uitvaart

Verzorgen en kleden van
overledene

Verzorgen en kleden van
overledene

Verzorgen en kleden van
overledene

5 dagen gebruik koelruimte

Thuisopbaring of max 5 dagen Thuisopbaring of max 5 dagen
gebruik koelruimte
gebruik koelruimte

Uitvaartkist (keuze uit 6
Designs)

Uitvaartkist (keuze uit 6
Designs)

Uitvaartkist (keuze uit 6
Designs)

Aangifte bij gemeente

Aangifte bij gemeente

Aangifte bij gemeente

Akte van overlijden

Akte van overlijden

Akte van overlijden

Verzorgen van alle wettelijke
documenten

Verzorgen van alle wettelijke
documenten

Verzorgen van alle wettelijke
documenten

-

15 rouwkaarten incl.
rouwzegels

35 rouwkaarten incl.
rouwzegels

-

Digitale proefdruk

Digitale proefdruk

Rouwwagen op dag van de
uitvaart

Rouwwagen op dag van de
uitvaart

Rouwwagen op dag van de
uitvaart

-

Een naar eigen wens in te
vullen afscheidsdienst 30 min.
max. 20 pers.

Een naar eigen wens in te
vullen afscheidsdienst 45 min.

-

-

Gebruik koffiekamer 45 min.

-

-

Incl. 50 consumpties
koffie, thee, fris

Online condoleanceregister

Online condoleanceregister

Online condoleanceregister

-

Condoleanceregister

Condoleanceregister

Crematie

Crematie

Crematie

Asverstrooiing op strooiveld of, Asverstrooiing op strooiveld of, Asverstrooiing op strooiveld of,
afgifte van de as in een asbus afgifte van de as in een asbus afgifte van de as in een asbus
Nazorg

Nazorg

Nazorg

Basis uitvaartpakketten 2019

Begrafenis
Basis

Basis plus

Basis uitgebreid

2.995,- *

3.645,- *

4.595,- *

Regeling van de uitvaart

Regeling van de uitvaart

Regeling van de uitvaart

Verzorgen en kleden van
overledene

Verzorgen en kleden van
overledene

Verzorgen en kleden van
overledene

max 5 dagen gebruik koelruimte

Thuisopbaring of max 5 dagen Thuisopbaring of max 5 dagen
gebruik koelruimte
gebruik koelruimte

Uitvaartkist (keuze uit 6
Designs)

Uitvaartkist (keuze uit 6
Designs)

Uitvaartkist (keuze uit 6
Designs)

Aangifte bij gemeente

Aangifte bij gemeente

Aangifte bij gemeente

Akte van overlijden

Akte van overlijden

Akte van overlijden

Verzorgen van alle wettelijke
documenten

Verzorgen van alle wettelijke
documenten

Verzorgen van alle wettelijke
documenten

-

15 rouwkaarten incl.
rouwzegels

25 rouwkaarten incl.
rouwzegels

-

Digitale proefdruk

Digitale proefdruk

Rouwwagen op dag van de
uitvaart

Rouwwagen op dag van de
uitvaart

Rouwwagen op dag van de
uitvaart

-

Een naar eigen wens in te
vullen afscheidsdienst in de
aula

Een naar eigen wens in te
vullen afscheidsdienst in de
aula

Begrafenisplechtigheid

Begrafenisplechtigheid

Begrafenisplechtigheid

-

-

Condoleance van 45 min.

-

-

Incl. 50 consumpties
koffie, thee, fris

Online condoleanceregister

Online condoleanceregister

Online condoleanceregister

-

Condoleanceregister

Condoleanceregister

Algemeen graf voor 10 jaar
(Utrecht)

Algemeen graf voor 10 jaar
(Utrecht)

Algemeen graf voor 10 jaar
(Utrecht)

Nazorg

Nazorg

Nazorg

Voorwaarden:
•
•
•
•
•

De kosten voor deze basisuitvaarten dienen uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de uitvaart
betaald te worden, dit kan per bank overschrijving of contant.
Alle vermelde tarieven zijn exclusief eventuele mortuarium. Deze kosten kunnen berekent
worden indien de plaats van overlijden een ziekenhuis betreft en exclusief eventuele kosten
die worden berekend door een hospice.
Uitvaarten vinden plaats op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00. Voor
de avond en zaterdagen geldt een toeslag.
Indien u relatielid bent van Lijffijt Uitvaartverzorging, kunt u geen aanspraak maken op de 5 %
korting i.c.m. een basis uitvaartpakket.
Indien u kiest voor een crematie, dan heeft u de keuze tussen Crematorium Daelwijck en
Crematorium Domstede.

Betaalmogelijkheden:
Bij Lijffijt Uitvaartverzorging hanteren we onderstaande betaalmogelijkheden.

