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Beste lezer,
Als eigentijdse uitvaartonderneming hechten wij veel waarde aan een open en eerlijk prijsbeleid. Helaas is de uitvaartbranche met
regelmaat negatief in het nieuws, iets wat wij zeer betreuren. Het negatieve nieuws, raakt ook ons als kleine eerlijke onderneming.
Om te laten zien dat wij een onderneming zijn met liefde en passie voor het vak, laten we op deze manier ook onze prijzen zien.
Praten over de kosten van een uitvaart is voor sommigen een taboe, voor ons heel gewoon.
Hoe berekenen wij onze kosten.
Ons aanname tarief, €1450.00, vormt samen met een tarief voor het begeleiden van de afscheidsdienst (variërend van €250,00 tot
€450,00) , ons verdien model. Alle andere diensten en producten bieden wij zonder winstoogmerk of verborgen provisies aan. Bij
de einddeclaratie ontvangt u een kopie van alle aan ons verstuurde facturen. Dit is bijvoorbeeld de inkoopfactuur van de uitvaart
kist als ook de factuur voor het huren van een rouwauto ect. ect..
Ter info: Uitvaartverzekeraars die ook uitvaarten uitvoeren laten u graag geloven dat de verzekerde verplicht is de uitvaart bij hen
te laten verzorgen. Er is vaak een brief bij de polis gesloten met bijvoorbeeld de tekst dat het noodzakelijk is dat er na een overlijden direct contact wordt opgenomen met de verzekeraar. Dit is zeker niet verplicht, wat er ook op het briefje staat u bent altijd vrij
in de keuze voor uitvaartverzorger. Als u voor ons kiest, betaald de verzekeraar het bedrag aan u of ons uit.
Wij kunnen van elk uitvaartcentrum gebruiken maken, ieder uitvaartcentrum hanteert zijn eigen prijs. Ik informeer u graag.
Op de volgende pagina treft u een voorbeeld offerte voor het begeleiden van een ‘gemiddelde’ uitvaart. We zijn hier uit gegaan
van 100 gasten. Gevolgd door een uitgebreide nadere toelichting. Vraag geheel vrijblijvend en zonder verplichten achteraf eens
een offerte aan, samengesteld naar uw eigen persoonlijke wensen. Dit kan door het formulier in te vullen op onze kosten pagina.
Ik zal u binnen 24 uur een nauwkeurige offerte toesturen. Wenst u een offerte met spoed te ontvangen, is het raadzaam dit telefonisch te melden.
Wij bieden ook de gratis service om in een persoonlijk gesprek uw wensen vast te leggen en indien gewenst te berekenen. Dit
gesprek is ook vrijblijvend en zonder verplichtingen achteraf. Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de persoon die
verantwoordelijk is voor het afscheid.
Uw persoonlijke wensen vast leggen in een handig werkboek, deze sturen wij gratis naar u op of brengen hem persoonlijk langs.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, heeft u vragen?
Ik ben 24/7 voor u bereikbaar via 040-7114487.
Met Vriendelijke groet,
Boy Jansen
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Aanname en begeleiden van de uitvaart
Dit is incl.:
- 24 uurs bereikbaarheid uitvaartbegeleider
- Dagelijks persoonlijk contact met uitvaartbegeleider
- Aangifte van overlijden bij de gemeente
- Regelen van alle voorkomende formaliteiten

€1450,00

Verzorging en opbaring op een thuislocatie
Dit is incl.:
- Laatste verzorging (evt. met nabestaande)
- Huur benodigdheden
- In de kist leggen overledene
- Bezorgen uitvaartkist
- Dagelijkse controle

€650,00

Akte van overlijden
Uitvaartkist Eenvoud
Rouwauto op de dag van de uitvaart
Crematie met gebruik van aula

€13.40
€175,00
€195,00
€1355,00

50 rouwbrieven incl. verzenden
Dit is incl.:
- Ontwerpen en drukken
- Enveloppen
- postzegels NL
- Verzendset PostNL
- Aanleveren bij postbezorger

€175,00

100 gedachtenis kaartjes

€150,00

Begeleiden afscheidsdienst door Boy Jansen
Dit is incl.:
- Voorgaan van de dienst
- Maken van een fotopresentatie
- Verzorgen en testen van de muziek
- Begeleiden van sprekers
- Altijd uniek en op maat gemaakt

€250,00

Condoleance 100 personen koffie en cake (indicatief)

€550,00

Totaal:

_____________________
€ 4963,40

Prijswijzigingen van leveranciers voorbehouden
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Er zijn een aantal zaken welke van invloed kunnen zijn op de offerte.
Mocht het overlijden in het ziekenhuis plaatsvinden, brengt het ziekenhuis meestal mortuarium kosten in rekening.
Dit is een bedrag van €300,00
In de voorbeeld offerte zijn geen bloemen meegerekend.
Is het niet mogelijk om de opbaring op een thuislocatie te laten plaatsvinden bent u afhankelijk van een uitvaartcentrum. De prijzen hiervoor lopen erg uiteen. U moet rekening houden met een meerprijs van €500,00 tot €1000,00. Dit
is afhankelijk van het uitvaartcentrum.
Het begeleiden van de afscheidsdienst is bij ons altijd op maat. De kosten zijn afhankelijk van het aantal fotopresentaties, het aantal sprekers, en eventuele extra werkzaamheden. Het genoemde bedrag in de offerte is ruim genomen.
In de offerte is het ook mogelijk om te strepen, Niet iedereen heeft de beschikking over het zelfde budget, echter zijn
wij van mening dat iedereen recht heeft op een waardig afscheid. Mocht uw budget niet toereikend zijn, schroom u
niet om het ons te melden. Door samen creatief te denken is er meer mogelijk dan men zou verwachten. Ik denk graag
met u mee.
Als gratis service bieden wij u onderstaande diensten aan:
- ·Digitale vingerafdruk (zonder verplichting tot afname van sieraden)
- In combinatie met een online condoleance register een gratis papieren condoleance register
- Checklist voor zaken die geregeld moeten worden na de uitvaart.
- Ook na de uitvaart staan wij voor u klaar voor vragen, informatie of gewoon een bakje koffie.
- Wij hebben geen tijd staan voor het begeleiden van een afscheid, u krijgt de tijd die nodig is.

Hopelijk heb ik u een zo duidelijk mogelijk beeld kunnen geven van de te verwachten kosten. Schroom u niet om contact met mij op te nemen, ik informeer u graag.

Uw persoonlijke wensen bespreken en desgewenst berekenen is een service welke wij gratis en zonder verplichtingen
achteraf bieden.
Niet iedereen heeft de beschikking over het zelfde budget, door goed te plannen en slim te denken is er meer mogelijk dan men zou verwachten. Wij denken graag met u mee.

Wij zijn 24/7 bereikbaar via:
040-711 44 87
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