Tarievenlijst uitvaartverzorging Groningen, Drenthe en Friesland

(2019)

Basistarief (overheadkosten en nazorg)

495,-

+ uitvaartverzorging (dienstverlening tot 10 uur)

600,-

+ uitvaartverzorging (dienstverlening 10-15 uur)

900,-

+ uitvaartverzorging (dienstverlening 15-20 uur)

1200,-

+ uitvaartverzorging (dienstverlening 20-25 uur)

1500,-

Lidmaatschap Uitvaartvereniging Westerkwartier/Noordenveld:
Tegen éénmalige inschrijvingskosten van €17,50 ontvangt u 20% korting
op het tarief ‘uitvaartverzorging’ bij het verzorgen van de uitvaart door Uitvaartzorg Westerkwartier,
Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren. Deze inschrijving is ongeacht leeftijd, gezondheid,
verzekering en of lidmaatschap elders!

Wij bieden een volledig verzorgde begrafenis of crematie.
Onze werkwijze kenmerkt zich door volledige transparantie van kosten, een individuele
benadering en maatwerk. Onderstaande diensten en producten worden zonder winstopslag
doorbelast waardoor u verzekerd bent van een transparante uitvaartfactuur. Genoemde
prijzen zijn, indien van toepassing, altijd inclusief btw. Tussentijdse prijswijzigingen door
leveranciers zullen zonder winstopslag worden doorgevoerd.
De voordeligste uitvaartkisten in heel Nederland.
Voor uitvaartkisten hebben wij diverse leveranciers (zie ook ‘Uitvaartkisten en waden’ op de website).
De vermelde uitvaartkisten zijn een kleine greep uit onze selectie en zijn de voordeligste
uitvaartkisten in heel Nederland.
Heeft u een verzekering bij een landelijke of een lokale uitvaartorganisatie, dan kunt u
altijd ons vragen om de uitvaart te verzorgen. Ook als u elders verzekerd of lid bent van
een plaatselijke uitvaartvereniging, kunt u de uitvaart door ons laten uitvoeren.
U bent namelijk altijd vrij in de keuze van uitvaartverzorger!

Tarieven opbaren, verzorgen en vervoer
Laatste verzorging (‘afleggen’) per verzorgster (excl. materialen)
Verwijderen pacemaker/ICD/morfinepomp/katheter (verplicht bij crematie!)
Mortuariumzorg UMCG/Martini (afhankelijk van de verleende diensten)
Thanatopraxie (afhankelijk van de verleende diensten en de locatie)
Opbaren thuis of zorginstelling met kist-, bed- of multikoeler (incl. schraagjes en rok om de kist)
Opbaren aula Leek (o.b.v. 6 dagen, geldt voor niet leden)
Opbaren aula Roden (o.b.v. 6 dagen, geldt voor niet leden)
Opbaren aula Peize (o.b.v. 6 dagen, geldt voor niet leden)
Opbaren aula Marum (o.b.v. duur van opbaring, geldt voor niet leden)
Opbaren uitvaartcentrum De Boskamp te Assen (o.b.v. 6 dagen)
Opbaren uitvaartcentrum Ommeland en Stad (o.b.v. 6 dagen)
Opbaren uitvaartcentrum Wâldhôf te Opeinde (o.b.v. 6 dagen)
Opbaren uitvaartcentrum Groningen ‘Yardenhuis’ (o.b.v. 6 dagen)
Opbaren uitvaartcentrum Haren Monuta (o.b.v. 6 dagen)
Uitvaartverzorging/begeleiding uurtarief (tarief voor ‘losse uren’ en uren boven de 25 uur dienstverlening)
Rouwvervoer (per rit en afhankelijk van de bestemming en keuze vervoermiddel)
Wachtuur rouwauto met chauffeur
Rouwkoets (met 2 Friese paarden. Eventueel 4 of 6 mogelijk in overleg)

85,45,- tot 55,70,- tot 375,450,- tot 650,125,- tot 150,632,50
650,425,525,774,774,870,1049,898,60,110,- tot 195,65,- tot 95,550,- tot 950,-

Tarieven kaarten, advertenties en overig
Rouw en dankkaarten (per stuk incl. envelop)
Rouwzegels Nederland (per stuk)
Rouwzegels buitenland (per stuk)
Rouw- en sluitzegel (samen)
PostNL verzamelenvelop (per set van 2)
Liturgieën (per stuk op roomwit 4 pagina’s)
Liturgieën (per stuk op roomwit 8 pagina’s)
Liturgieën (per stuk op roomwit 12 pagina’s)
Advertentie lokaal (gemiddeld)
Advertentie dagblad (gemiddeld)
Advertentie landelijk (gemiddeld)
Opmaakkosten rouw en dankkaarten, advertenties en liturgieën
Uittreksel Gemeente (Uittreksel uit een overlijdensakte en verlof tot begraven/cremeren)
Opvragen verzekeringsgelden (per polis)
Vullen urn
Muziekopname (t.b.v. de dienst bij uitvaartverzorging door Uitvaartzorg Westerkwartier)
Condoleanceregister (2-slag “Leder” donkergrijs + zilveren hoekjes + inlegvellen + pen)
Klokluiden (door kerken en gemeenten in het Westerkwartier, Noordenveld en Haren)
Dragers (4 dragers: 268,- / 6 dragers: 372,-. Duur 3 uur incl. reistijd en brandstofkosten. Per drager 11,- extra per 30m)

1,75
0,87
1,45
1,10
6,95
1,50
1,75
2,175,- tot 295,750,- tot 1350,1400,- tot 2500,45,13,40
17,50
22,50
25,37,50
15,- tot 45,vanaf 268,-

Tarieven uitvaartkisten en manden
Kist HL8: spaanplaat, vlak, eiken fineer, satijn
Kist HL9: spaanplaat, kap, licht eiken print, satijn
Kist HL30: eiken fineer, kap, gebeitst, katoen, venster
Kist HL35: eiken fineer, kap, lak, satijn, venster
Kist HL37: eiken fineer, kap, lak, katoen, venster
Kist HL45: eiken fineer, kap, lak, satijn, grepen van oud koper, venster
Kist HL47: eiken fineer, kap, lak, katoen, grepen van oud koper, venster
Kist HL230: eiken fineer, vlak, blauw-grijs, katoen
Kist HL225: eiken fineer, kroon, lak, katoen, venster
Kist HL220: eiken fineer, vlak, wit/nerf, katoen
Kist HL215: eiken fineer, vlak, lak, katoen
Kist HL210: kersen fineer, kroon, lak, katoen, antiq.messing, venster
Kist HL205: spaanplaat, kersen kroon met venster, katoen, venster
Kist HL290: San Remo eiken, vlak, katoen, grepen van nikkel
Kist HL285: San Remo eiken, vlak, katoen
Kist HL280: Sonoma eiken, vlak, katoen, grepen van nikkel
Kist HL275: Sonoma eiken, vlak, katoen
Kist HL330: MDF, gebogen, wit, gebleekt katoen, RVS greep doorlopend
Kist HL320: MDF, kroon, wit, gebleekt katoen, venster
Kist HL310: MDF, vlak, wit, gebleekt katoen
Kist HL300: MDF, kap, wit, gebleekt katoen, venster

235,- *
265,- *
435,- *
375,435,- *
375,435,- *
355,435,355,325,- *
465,435,335,310,335,310,990,460,375,- *
445,- *

(Bovengenoemde 4 MDF kisten zijn in iedere gewenste RAL kleur te leveren, levertijd in overleg)

Kist HL108: MDF, vlak, katoen en ontwerp naar keuze..
Kist HL93: massief eiken, kroon, lak, katoen, venster
Kist HL92: massief eiken, kroon, lak, katoen, antiq.messing, venster
Kist HL88: massief eiken, verhoogd, eco, katoen, venster
Kist HL87: massief eiken, vlak, lak, katoen
Kist HL86: massief eiken, vlak, eco, katoen
Kist HL85: massief eiken, strak, lak, linnen, grepen RVS
Kist HL80: massief eiken, kap, lak, champagne, venster
Kist HL82: massief eiken, kap, grey, champagne, venster
Kist HL78: massief eiken, kap, lak, grepen hout/metaal, champagne, venster
Kist HL72: massief eiken, kap, lak, katoen, venster
Kist HL70: rustiek eiken, kap, eco, katoen, venster
Kist HL65: massief eiken, kap, lak, katoen, antiq.messing, venster
Kist HL60: massief eiken, kap, beits, katoen, grepen van oud koper, venster
Kist HL590: massief aspen, vlak, eco, katoen of linnen
Kist HL585: massief elzen, kroon, katoen of linnen
Kist HL580: massief elzen, vlak, lak, katoen of linnen

op aanvraag

745,745,605,545,- *
545,- *
890,655,- *
735,700,605,- *
605,- *
605,- *
625,700,740,700,-

Kist HL575: massief populier, kroon, eco, katoen, venster
Kist HL570: massief populier, vlak, eco, katoen, grepen van touw
Kist HL565: massief populier, vlak, eco, katoen
Kist HL560: massief abachie, strak, eco, grijs/katoen, grepen touw
Kist HL555: massief abachie, strak, eco, grijs/katoen
Kist HL550: massief naaldhout, vlak, eco, katoen
Kist HL545: massief naaldhout, kap, eco, katoen, venster
Kist HL540: gebruikt steigerhout, vlak, eco, jeans
Kist HL535: massief naaldhout, vlak, eco, jute, grepen van touw
Kist HL530: massief naaldhout, vlak, eco, jute, grepen van touw (zeemanskist)
Kist HL520: massief bamboe, vlak, eco, bamboe vezel
Kist HL525: lokaal hout, ambachtelijk gemaakt met deuvel verbinding, kap, eco, jute
Kist HL100: eiken Amerikaans model, gebogen, lak, capitonnage
Kist HL99: mahonie Amerikaans model, gebogen, lak, capitonnage
Kist HL98: wit gelakt Amerikaans model, gebogen, lak, capitonnage
Kist HL95: mahonie Italiaans model, kap, jacard, grepen van oud koper
Kist HL94: eiken Italiaans model, kap, jacard, antiq.messing
Kist HL725: eiken fineer, strak, lak, katoen
Kist HL720: eiken fineer, strak, zwart, katoen, greep RVS doorlopend
Kist HL715: eiken fineer, strak, grijs, katoen, greep RVS doorlopend
Kist HL710: populier hout, strak, eco, katoen, greep hout doorlopend

535,470,455,- *
675,660,375,- *
430,- *
705,510,- *
535,480,775,3750,3500,3400,1525,1325,- *
595,625,625,565,-

Mand HL704: gevlochten wilgentwijg, ovale vorm, katoen
Mand HL702: gevlochten wilgentwijg, strakke vorm, katoen
Mand HL FT21: Fair Trade Abaca, hand greep lang, katoen
Mand HL FT22: Fair Trade Abaca, ovaal, katoen
Mand HL FT23: Fair Trade Abaca, pitriet, in blokjes grijs, katoen
Mand HL FT24: Fair Trade Abaca, in blokjes oranje, katoen
Mand HL FT25: Fair Trade Abaca, in blokjes hemelblauw, katoen
Mand HL FT26: Fair Trade Abaca, rotan kubu. Katoen
Mand HL FT30: Fair Trade Abaca, motief rondhout, katoen
Opbaarmand HL FT27: Fair Trade Abaca, zeegras, katoen
Opbaarplank HL705: populier, eco, jute

665,660,850,850,850,850,850,850,850,395,195,-

* Deze kisten zijn ook verkrijgbaar alszijnde ‘buitenmodel’ in de afmeting 205 x 65. Opslag ca. € 85,-

Kist VB1-01 Loliet: massief populier, geschuurd, katoen met koord
Kist VB1-02 Duniliet: massief populier, geschuurd, katoen met koord, grepen touw
Kist VB1-03 Merker: massief grenen, geschuurd, katoen, grepen hout
Kist VB1-04 Perdoen: gelamineerd berken, geschuurd, katoen, grepen hout
Kist VB1-05 Sodaliet: naaldhout, geschuurd, katoen, lange houten greep
Kist VB1-05a Sodaliet: korte greep
Kist VB1-05b Sodaliet: white wash
Kist VB1-06 Camelia: gelamineerd populier, geschuurd, katoen
Kist VB1-07 Scheg: naaldhout, geschuurd, katoen, grepen hout
Kist VB1-08 Acacia: woodyrette, linnen naturel met sprei, kussen met boekweit en matras met hooi
Kist VB1-09 George: woodyrette, linnen naturel met sprei, kussen met boekweit en matras met hooi
Kist VB1-10 Mare: woodyrette, linnen naturel met sprei, kussen met boekweit en matras met hooi
Kist VB1-11 Nova: woodyrette, linnen naturel met sprei, kussen met boekweit en matras met hooi
Kist VB1-12 Victoria: woodyrette, linnen naturel met sprei, kussen met boekweit en matras met hooi

519,539,719,646,807,655,914,384,510,745,725,895,320,478,-

Kist VB2-02 Beryl: massief eiken, rustiek gelakt, katoen
Kist VB2-02a Beryl: massief eiken, rustiek gelakt, katoen, lange greep
Kist VB2-03 Ballast: massief eiken, donker gelakt, satijn, grepen oud koper
Kist VB2-03a Ballast: hout
Kist VB2-03 Ballast: hout breed
Kist VB2-04 Bolster: massief eiken, blank gelakt, satijn, grepen hout
Kist VB2-04a Bolster: koper
Kist VB2-04b Bolster: hout breed
Kist VB2-05 Euphrasia: massief wild eiken, geschuurd, katoen met koord
Kist VB2-06 Pagger: massief eiken, blank gelakt, flanel
Kist VB2-07 Ricinus: massief borracha, geschuurd, katoen met koord
Kist VB2-08 Oxalis: massief wild borracha, geschuurd, katoen met koord
Kist VB2-09 Kompas: massief grenen, geschuurd, flanel
Kist VB2-10 Weger: massief grenen, geloogd, katoen, grepen hout
Kist VB2-11 Bezaan: massief grenen, blauw gebeitst, katoen, grepen hout/metaal

948,1005,743,705,940,705,743,940,626,1127,626,626,895,719,1098,-

Kist VB3-01 Kajuit: vuren, eiken fineer blank gelakt, satijn, grepen hout
Kist VB3-01a Kajuit: koper
Kist VB3-01b Kajuit: hout breed
Kist VB3-01c Kajuit: hout lang
Kist VB3-02 Galei: vuren, eiken fineer blank gelakt, satijn, grepen hout
Kist VB3-02a Galei: koper
Kist VB3-02b Galei: hout breed
Kist VB3-02c Galei: hout lang
Kist VB3-03 Granaat: spaanplaat, eiken fineer, satijn, grepen hout
Kist VB3-03a Granaat: koper
Kist VB3-03b Granaat: hout breed
Kist VB3-03c Granaat: hout lang
Kist VB3-04 Vaan: spaanplaat, kersen fineer, katoen
Kist VB3-04a Vaan: lang
Kist VB3-05 Legger: spaanplaat, eiken printfolie, satijn, grepen hout
Kist VB3-06 Fregat: MDF wit gespoten, satijn, grepen hout
Kist VB3-07 Amber: spaanplaat, eiken printfolie, satijn
Kist VB3-07a Amber: strak katoen
Kist VB3-07b Amber: hout lang
Kist VB3-08 Pekidot: spaanplaat, berken printfolie, katoen, grepen hout
Kist VB3-09 Pinas: spaanplaat, wit gespoten printfolie, strak katoen met koord
Kist VB3-10 Drosera: spaanplaat, populier luxe folie, katoen met koord, grepen hout
Kist VB3-11 Bellis: spaanplaat, wit wax luxe folie, katoen met koord, grepen hout
Kist VB3-12 Adonis: spaanplaat, grijze wax luxe folie, strak katoen met koord, grepen hout
Kist VB3-13 Lilium: spaanplaat, eiken wild luxe folie, strak katoen met koord, grepen hout
Kist VB3-14 Gratiola: spaanplaat, olie wax luxe folie, strak katoen met koord, grepen hout

520,587,743,743,496,587,587,587,576,629,812,812,590,812,381,513,371,452,667,493,526,472,472,472,472,472,-

Kist VB4-01 Bethille: massief vuren onbewerkt, katoen, grepen van touw
Kist VB4-02 Barcan: massief vuren onbewerkt, katoen, grepen houten klos
Kist VB4-03 Petaliet: vuren, onbewerkt, katoen, greep hout doorlopend
Kist VB4-04 Landschapskist: Drents/Gronings/Fries onbewerkt hout, linnen, greep hout doorlopend
Kist VB4-08 Zeemanskist: vuren, onbewerkt, strak katoen, grepen touw
Kist VB4-10 Zomersneeuw: douglas, onbewerkt met mos
Kist VB4-11 Sterheide: douglas, onbewerkt met mos
Kist VB4-12 Zandhaar: linde, onbewerkt met mos
Kist VB4-13 Duinster: douglas, onbewerkt met mos
Kist VB4-14 Dwerggoud: douglas, onbewerkt met mos

633,677,699,975,651,943,626,1102,713,713,-

Kist VB5-01 Najade: waterhyacint, riet, katoen
Kist VB5-02 Gilling: pitriet honing kleur, katoen
Kist VB5-03 Kwadrant: pitriet segagroen, katoen
Kist VB5-04 Salix Alba Ovaal: gevlochten wilgenteen, katoen
Kist VB5-05 Salix Alba Knik: gevlochten wilgenteen, katoen
Kist VB5-06 Fargesia: gevlochten bamboe, katoen met hooi gevuld, grepen hout/touw
Kist VB5-07 Karveel: karton, katoen, grepen van kunststof

872,872,872,647,647,556,103,-

Kist VB6-01 Puur: 100% gerecycled afvalhout (elke kist is uniek!), katoen
Kist VB6-02 Steiger: steigerhout onbewerkt, katoen

909,1194,-

Kist VB7-01 Citrien: massief populier, geschuurd, strak katoen, grepen hout
Kist VB7-02 Xilia: gelaagd populier, geschuurd, katoen capitonnage
Kist VB7-02a Xilia: lange greep
Kist VB7-03 Gierk: gelaagd populier, wit hoogglans, witte capitonnage, greep RVS doorlopend
Kist VB7-03a Gierk: zonder greep
Kist VB7-04 Gaffel: gelaagd populier, zwart hoogglans, witte capitonnage, zonder greep!
Kist VB7-04a Gaffel: met greep
Kist VB7-05 Nicranda: MDF, wit wax luxe folie, strak katoen, grepen hout
Kist VB7-06 Leersia: MDF, olie wax luxe folie, strak katoen, grepen hout
Kist VB7-07 Digitaria: MDF, populier luxe folie, strak katoen, grepen hout
Kist VB7-08 Viscum: MDF, wild eiken luxe folie, strak katoen, grepen hout
Kist VB7-09 Cambaja: spaanplaat, eiken fineer, ongelakt, strak katoen
Kist VB7-10 Fardeel: spaanplaat, eiken fineer, blank gelakt, strak katoen, greep RVS doorlopend
Kist VB7-11 Kamfer: spaanplaat, eiken fineer, grijs gelakt, strak katoen, greep RVS doorlopend
Kist VB7-12 Indigo: massief grenen, grijs blauwe beits, flanel, greep RVS doorlopend
Kist VB7-13 Scapoliet: MDF, eiken look, gelakt RAL 9010, linnen, greep metaal
Kist VB7-14 Rookkwarts: MDF, zwart gelakt, strak katoen, greep metaal

895,738,793,1523,1015,1015,1523,808,808,808,808,987,1050,1050,1147,1580,1580,-

Kist VB7-15 Sideriet: MDF, eiken look, strak katoen, greep metaal
Kist VB7-16 Aluin: gelamineerd populier, geschuurd, strak katoen, greep hout

1580,909,-

Opbaarplank VB7-17 Ibis Gizeh: gelamineerd populier, geschuurd, met deksel (zonder deksel 559,-)
Opbaarplank VB7-18 Sloep: multiplex, gelakt, katoen, greep doorlopend hout

1062,1001,-

Wijziging bekleding:
45,- tot 155,- en afhankelijk van de keuze van de bekleding! (Frans matras, katoen, satijn, flanel, linnen of witte capitonnage)

Crematie tarieven 2019

Bij onderstaande tarieven is het ‘basistarief asbestemming’ inbegrepen!

Crematie Eelderwolde Ommeland en Stad zonder gebruik van faciliteiten en zonder familie
Crematie Eelderwolde Ommeland en Stad zonder gebruik van faciliteiten, met familie
Crematie Eelderwolde Ommeland en Stad inclusief gebruik faciliteiten (2 uur) tot de leeftijd van 1 jaar
Crematie Eelderwolde Ommeland en Stad inclusief gebruik faciliteiten (2 uur) vanaf de leeftijd van 1 jaar
Gebruik piano

1014,1114,1114,1514,49,-

Crematie Groningen Yarden zonder gebruik van accommodatie
Crematie Groningen Yarden met afscheid nemen (30 min aula < 20 pers, 1 drankje)
Crematie Groningen Yarden (30 min aula en 30 min koffiekamer)
Crematie Groningen Yarden (45 min aula en 45 min koffiekamer)
Crematie Groningen Yarden (60 min aula en 60 min koffiekamer)
Crematie Groningen Yarden (75 min aula en 75 min koffiekamer)
Crematie Groningen Yarden (Arrangement; Afscheid kent geen tijd)
Crematie Groningen Yarden kind: bovenstaande tarieven minus 300,Crematie Groningen Yarden foetus (Afscheid: 30 min aula < 20 pers, 1 drankje)
Crematie Groningen Yarden foetus (zonder gebruik van accommodatie)

890,1090,1305,1380,1555,1730,1875,300,100,-

- Voor een crematie op zondag geldt een toeslag van 600,-

Crematie Assen Boskamp (30 min aula en 30 min cond.ruimte) om 8.30 uur
Crematie Assen Boskamp (30 min aula en 30 min koffiekamer) ma t/m vrij t/m 10.00 uur
Crematie Assen Boskamp (30 min aula en 30 min koffiekamer)
Crematie Assen Boskamp (45 min aula en 45 min koffiekamer)
Crematie Assen Boskamp (60 min aula en 60 min koffiekamer)
Crematie Assen Boskamp (75 min aula en 75 min koffiekamer)

Crematie Opeinde Waldhof (30 min aula en 30 min koffiekamer) ma t/m vrij om 09.00 uur
Crematie Opeinde Waldhof (60 min en alleen gebruik van de aula) ma t/m zat
Crematie Opeinde Waldhof (120 min aula-koffiekamer) ma t/m zat
Crematie Opeinde Waldhof (150 min aula-koffiekamer) ma t/m zat
Gebruik piano
Stille crematies Opeinde Waldhof (geen gebruik van faciliteiten van het crematorium)
Crematie Opeinde Waldhof ‘Stil’ (met max. 8 nabestaanden/personen bij invoer)
Crematie Opeinde Waldhof ‘Stil’ (ma t/m vrij, maximaal 25 nabestaanden aanwezig)
Crematie Opeinde Waldhof ‘Stil’ (ma t/m vrij voor 9.00 uur, geen nabestaanden aanwezig)
Crematie Opeinde Waldhof ‘Stil’ (ma t/m vrij 9.00/16.00 uur, geen nabestaanden aanwezig)
Toeslag bij stille crematie na 16:00 uur

Verlenging van de dienst per 30 minuten (afhankelijk van crematorium)
DVD/USB opname van de dienst (afhankelijk van crematorium)

803,930,1182,1332,1482,1632,-

1010,1065,1450,1550,vanaf > 350,900,760,650,725,155,-

150,- tot 200,45,- tot 85,-

Tarieven begraafrecht en grafruimtes 2019 van de gemeenten Westerkwartier,
Noordenveld, Het Hogeland, Tynaarlo en Groningen zijn op aanvraag!

Hoewel deze tarieven met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld garandeert de beheerder van deze website niet dat de daarop verstrekte gegevens
en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en
informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal,
juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie (lees tarieven) op onze website worden ontleend.

