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UITVAARTVERZORGING NIEUWLEUSEN B.V. 

Tarievenlijst 2021 
voor leden en niet-leden van Onderlinge Begrafenisvereniging Nieuwleusen en Omstreken U.A. 

Uitvaartzorg leden niet-leden toelichting 

Verzorging van formaliteiten en uitvaart door 
uitvaartleider 

pakket 1550,00 
 

 

Aangifte doen van overlijden 55,00 55,00  
Uittreksel akte van overlijden 14,00 14,00 tarief Gemeente Dalfsen  
Klokluiden  35,00 35,00 tarief NH Kerk 
Uitvaartkist   op aanvraag 
Laatste verzorging  pakket 145,00 per persoon 
Rouwvervoer pakket  op aanvraag 
Huur thuiskoeling pakket 97,50 per dag 
Gebruik ongevallenkamer uitvaartcentrum pakket 120,00  
Opbaren uitvaartcentrum: centrale koeling pakket 97,50 per dag 
Gebruik familiekamer uitvaartcentrum + pantry + 
sleutel 

pakket 145,00 per dag 

Drukwerk (rouwkaarten)   op aanvraag 
Advertentie(s)   op aanvraag 
Administratieve afhandeling uitkering 
uitvaartverzekering(en) 

75,00 75,00 per polis 

Plechtigheden (uitvaart/condoleance) leden niet-leden toelichting 
Uitvaart - Staatsievervoer pakket  op aanvraag 
Condoleanceregister 35,00 35,00  
Organist 67,50 67,50  
Gebruik orgel 35,00 35,00  
Gebruik beamer 35,00 35,00  
Opname - geluid 35,00 35,00  
Opname - beeld en geluid 55,00 55,00  
Opname - livestream 100,00 100,00  
Spreker   op aanvraag 
Condoleance - gebruik centrum pakket 190,00  
Condoleance - inzet gastvrouw pakket 35,00 per persoon, per uur 
Koffietafel - gebruik centrum pakket 190,00  
Koffietafel - inzet medewerker catering pakket 35,00 per persoon, per uur 
Uitvaartdienst - gebruik centrum pakket 190,00  
Uitvaartdienst - gebruik uitvaartzaal  + hal  pakket 260,00  
Uitvaartdienst - koffietafel + gebruik centrum pakket 325,00  
Uitvaartdienst - inzet drager pakket 75,00 per persoon 
Bewezen diensten beheerder uitvaartcentrum pakket 75,00 per uur  

 
Vervolg Tarievenlijst – zie volgende pagina 
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Vervolg Tarievenlijst  

Consumpties leden  niet-leden toelichting 

Koffie/thee 1,80 1,80  
Frisdrank/jus d’orange/appelsap/fristi/chocomel 1,80 1,80  
Soep naar keuze* 3,75 3,75  
Belegde broodjes wit/bruin 1,95 1,95  
Belegde broodjes assorti 2,55 2,55  
Belegde broodjes luxe 
(zalm/rosbief/fricandeau/brie) 

2,95 2,95  

Krentenwegge* 1,95 1,95  
Cake/koek 1,05 1,05  
Gevulde koek 1,95 1,95  
Palthe- of Hulsterrolletje* 1,80 1,80  

Graf- en crematiekosten   op aanvraag 

 
* bestelling 2 dagen vóór de uitvaart  
Uiteraard zijn diverse andere consumpties, mits tijdig aangevraagd, te verkrijgen.  

Wegens de strenge HACCP normen, en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden, kunnen 
wij helaas geen door de familie zelf meegebrachte consumpties serveren. (HACCP is opgesteld door de 
voedsel- en warenautoriteit en is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om de 
veiligheid van de voedingsproducten te waarborgen) 

 

Januari 2021.  
Wijzigingen voorbehouden.  
Hiermee zijn alle vorige uitgaven vervallen.  

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.  


