EVERS

UITVAARTVERZORGING
UITVAARTHUIS

Tarieven 2020 per 1 augustus
Aula Uitvaarthuis

Gebruik aula voor uitvaartplechtigheid (tot max. 3 uur)
Afscheid in de opbaarkamer (maximaal +- 10 personen)		
Afscheid in kleine afscheidsruimte (tot maximaal 30 personen)		
Vlaai per persoon (voor maximaal 30 personen)		
Luxe vlaai per persoon (voor maximaal 30 personen)		
Audio-opname bij gebruik aula kosteloos		
Video-opname (prijs in overleg, dit wordt uitbesteed)		
Powerpoint-presentatie instellen en testen per uur		

€

Rouwauto

Overbrenging van overledene in regio door 1 persoon
€
Overbrenging van overledene in regio door 2 personen 		
Overbrenging AZM Maastricht /Catharina Eindhoven/Radboud Nijmegen door 1 persoon		
Overbrenging buiten regio (prijs in overleg)
Kistbezorging in regio (door 2 personen)		
Dag van uitvaart: uitvaarthuis - kerk - kerkhof in regio		
Dag van uitvaart: uitvaarthuis - kerk - crematorium Baexem & Roermond		
Dag van uitvaart: uitvaarthuis - crematorium Baexem, Roermond 		
Dag van uitvaart: thuis - uitvaarthuis - crematorium Baexem, Roermond		
Dag van uitvaart: thuis - uitvaarthuis - kerkhof in regio		
Dag van uitvaart: thuis - kerk - kerkhof in regio		
Dag van uitvaart: thuis - kerk - crematorium Baexem & Roermond		
Rouwauto crematoria Echt en Blerick extra kosten:		
Rouwauto crematoria Geleen en Heeze extra kosten:		
Chauffeur kerkdienst 		

Thuisopbaring

Bedkoeling per dag
Airco per dag		
Huur opbaarbed (voor de gehele duur van de opbaring)		
Bedkoeling en/of airco bezorgen en ophalen inclusief controle		

525,00
175,00
250,00
2,50
3,00
0,00
67,50

215,00
255,00
295,00
255,00		
255,00
255,00
215,00
245,00
245,00
255,00
255,00
55,00
110,00
90,00

€

100,00
30,00
100,00
175,00

€

60,00
40,00
975,00
67,50
90,00

€

100,00
90,00
160,00
50,00
45,00
40,00
65,00
70,00
00,00

Uitvaartdienst
Condoleance met register uitvaartdienst
Digitale condoleance 		
Ondernemersloon: aanname, regelen en zorg voor de uitvaart		
Uitvaartleider uitvaartdienst: voorbereiding en uitvoering uitvaardienst per uur		
Aula/kerk dames en dragers bij uitvaartdienst per persoon		

Evers Uitvaarthuis
Gebruik koeling per dag/dagdeel
Opbaring met bezoek (per uur, één uur wordt altijd geteld, dan per kwartier)		
Verzorging overledene		
Inkisten overledene		
Verwijderen pacemaker of ICD		
Lijkenhoes 		
Verzorging verzekering		
Afmelden overledene met uitreksel gemeente		
Sieraad vullen met as (kosteloos)		

Heythuyserweg 23
6085 NH Horn
Tel: 0475 582458
E-mail: contact@eversuitvaartverzorging.nl
www.eversuitvaartverzorging.nl

