Tarievenlijst 2021
voor het verzorgen van de uitvaart door Uitvaartverzorging Herman Bottenberg
Het bespreken, regelen en verzorgen van de uitvaart en het
vervullen van alle benodigde formaliteiten

€ 1.525,00

Legesgeld uittreksel bevolkingsregister

€

14,00

Het verzorgen, opbaren en kisten van de overledene

€

225,00

€

98,80

Mortuariumkosten ziekenhuis, verzorging verpleeghuis

ca.

Kist spaanplaat luxe printfolie

vanaf

€

475,00

Kist massief eiken

vanaf

€

819,00

€
€
€
€
€
€

140,00
145.00
100,00
520,00
55,00
395,00

€

180,00

€

54.95

€

167,00

50 dankbetuigingen 1 zijde in zwart bedrukt met enveloppen standaard model
en 50 postzegels
€

215,00

Condoleanceregister met inlegvellen

€

30,00

€
€

225,00
30,00

Volgauto zwart, grijs 4 pers na 35 km extra + km vergoeding

€

167,00

Volgauto zwart, grijs 7 pers na 35 km extra + km vergoeding

€

225,00

Wachturen chauffeurs rouw en volgauto’s

€

59,00

Opbaring uitvaartcentrum Cello te Kampen
per dag
Opbaring uitvaartcentrum Kranenburg te Zwolle
per dag
Opbaring centrale koeling uitvaartcentrum Kranenburg te Zwolle per dag
Opbaring uitvaartcentrum De Zaaier te IJsselmuiden
opbaarperiode
Opbaring Quo Vadis centrale koeling
per dag
Opbaring thuis met bed- of kistkoeling
6 dagen
Kosten gebruik uitvaartcentrum voor plechtigheid, condoleance of koffietafel kunnen nogal uiteenlopen: welke dag, zaterdag of maandag
t/m vrijdag. Tijdstip en tijdsduur bepalen de prijs.
50 rouwcirculaires 1 zijde in zwart bedrukt

standaard model

50 postzegels met TNT-verzendmap
50 gedachtenisprentjes 1 zijde in zwart bedrukt

standaard model

Rouwauto zwart, grijs na 35 km extra + km vergoeding
Rouwauto nacht toeslag van 00.00 uur tot 06.00 uur

per keer

per uur per chauffeur

Inclusief 25 km voor alle rouw- en volgvervoer.
Daarna komt er per auto kilometervergoeding bij en eventueel wachturen.
4 dragers maximaal 2 uur € 440,-. Daarna per 15 minuten € 40,- extra.
Advertentiekosten verschillen nogal per krant. De advertentie is twee

kolom breed en men berekent per millimeter, per kolom

€

P.M.

De gemeenten Kampen, Steenwijkerland, Dronten, Zwartewaterland en Zwolle brengen jaarlijks
begraafplaats onderhoudskosten in rekening. Prijzen verschillen per gemeente.
De gemeenten Kampen, Steenwijkerland, Noordoostpolder, Zwartewaterland en Zwolle brengen
toeslagen in rekening voor begraven op zaterdag, zon- en feestdagen of begraven buiten de
normale uren. Prijzen verschillen per gemeente.

Voor de gemeente Dronten gelden de volgende regels:
De rechten worden verhoogd met
75% indien de lijkbezorging plaatsvindt buiten de in de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats voor begraven en
bezorgen van as aangewezen tijden.
Voor verdere tarieven van de begraafplaatsen in de gemeenten Kampen, Zwolle,
Zwartewaterland, Noordoostpolder en Steenwijkerland verwijzen wij u naar de site van de
betreffende gemeente.
R.K. -begraafplaatsen in de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle hanteren hun eigen
tarieven.
De tarieven van de crematoria in Zwolle en Lelystad kunt u vinden op de website van:
Kranenburg Zwolle:
www.crematoriumkranenburg.nl
yardenhuis Lelystad:
www.yarden.nl/uitvaartlocatie/uitvaartcentrum-crematorium-lelystad-olandhorst.htm

De prijzen die hier vermeld worden zijn vrij nauwkeurig. Uiteraard kunnen er kosten zijn die hier niet
vermeld staan. Dat hangt af van uw wensen en omstandigheden.
Prijswijzigingen voorbehouden. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

