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W www.samsen-uitvaartverzorging.nl

Tarieven voor 2021 van Samsen-Uitvaartverzorging
Wij kennen geen toeslagen voor zon- en feestdagen, avond- of nachtdiensten.
Voor het bespreken van de uitvaart, het uitvoeren van de uitvaart en begeleiding in de tussenliggende dagen, opstellen tekst
rouwkaart en advertentie, aangeven van het overlijden in de betreffende gemeente, bespreken kerk of uitvaartcentrum, bedragen de
kosten binnen de grenzen van:
gemeente Nunspeet (Hulshorst, Vierhouten, Elspeet),
gemeente Elburg (’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk)
gemeente Oldebroek (Oosterwolde, ’t Loo, Wezep, Hattemerbroek),
gemeente Hattem,
gemeente Heerde (Wapenveld) ,
gemeente Epe (Emst, Vaassen)

€ 1.035,00

Overbrengen overledene van ziekenhuis/zorginstelling in Zwolle, Harderwijk of Apeldoorn
naar adres binnen bovengenoemde gemeente grenzen

€ 180,00

Overbrengen overledene van woonhuis/ zorginstelling (binnen werkgebied) naar
opbaarlocatie binnen bovengenoemde gemeente grenzen

€ 150,00

Laatste zorg van overledene thuis / elders (wassen en kleden)

€ 160,00

Thuisopbaring
Opbaring in uitvaartcentrum

€ 350,00
€ 775,00

Uitvaartkist vanaf € 395,00 (eiken print – 200 Finessa champagne satijn)
Rouwvervoer zwart / grijs (van opbaarlocatie naar begraafplaats)

€ 150,00

Rouwvervoer dag uitvaart zwart / grijs (van opbaarlocatie naar aula, kerk en begraafplaats)

€ 300,00

Volgauto (zwart) op dag van begrafenis
Volgauto (zwart) op dag van crematie in Zwolle
Volgauto (grijs) op de dag van de uitvaart
Gemeentelijke leges voor Akte van Overlijden bedraagt in 2021 (incl. 5x kopie)

€ 99,00
€ 143,00
€ 151,50
€ 14,00

Rouwkaarten A5 ( 50 stuks)
(extra rouwkaart € 2,00 / stuk)
Rouwkaarten Legal ( 50 stuks)
(extra rouwkaart € 1,75 / stuk)
Opmaak kosten kaart
Portokosten per envelop
Rouwkaarten verzend set voor de rouwkaarten

€ 125,00
€ 120,00
€ 65,00
€
0,96
€
7,50

Condoleance register

€

Familiebericht in plaatselijke krant (indicatie)

€ 475,00
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Dragers ( 4 dragers)
Dragers ( 6 dragers)

€ 377,00
€ 485,00

Organist

€ 100,00

Liturgie opmaak en printen

€ 75,00

Klok luiden (overluiden en op dag begrafenis)

€ 30,00

Tijdelijke grafmarkering (bordje)
Grafdoek
Grafdoek (eigen ontwerp)

€ 35,00
€ 100,00
€ 150,00

Dankbetuiging

€ 100,00

(50 stuks) (extra dankbetuiging € 1,75 per stuk)

Onderstaande tarieven zijn ter indicatie.
Het juiste tarief is afhankelijk van welk uitvaart- kerkelijk centrum, plaats waar begrafenis of crematie plaatsvindt.
Gebruik uitvaart- of kerkelijk centrum
Sprekers

(afhankelijk van welk centrum)

CD opname
Begraafrecht
Onderhoud graf

van € 150,00 tot € 750,00
van € 250,00 tot € 650,00
van € 15,00 tot € 50,00

(afhankelijk welke gemeente)
(afhankelijk welke gemeente)

€ 3000,-- (voorbeeld Nunspeet)
€ 2100,-- (voorbeeld Nunspeet)

Crematie (0,5 uur aula en 1 uur koffiekamer afhankelijk welk crematorium)

€ 1550,00

Koffietafel (exclusief gebruik locatie) 2 koffie/thee met 2 broodjes

€ 9,00 per persoon

Bloemen (van boeket tot kist bedekkend bloemstuk)

€ 50,00 tot € 900,00
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