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Basisuitvaart

Een passende uitvaart voor een laag bedrag



al heel wat jaren te vinden. Voor een passende uitvaart voor een laag bedrag bieden 
we de Basisuitvaart aan. Basisuitvaart bestaat uit een aantal mogelijkheden voor een 
eenvoudige, maar vooral ook respectvolle begrafenis of  crematie. 

Een passende uitvaart voor een laag bedrag
De kosten van deze pakketten zijn behoorlijk lager omdat wij met vooraf  vastgestelde 
arrangementen werken. In de tabel hiernaast ziet u bij elk pakket precies wat wij voor 
u regelen. Deze uitvaartpakketten zijn een oplossing voor mensen die, om wat voor 
reden dan ook, een eenvoudige uitvaart willen houden.

Ruimte voor extra wensen
Natuurlijk is er ruimte om uw pakket uit te breiden. Deze mogelijkheden vindt u ook 
in de tabel hiernaast. 

Volgens kwaliteitseisen Keurmerk Uitvaartzorg
Uitvaartzorg van Stad tot Wad is een vertrouwde naam als het gaat om kwalitatieve 
uitvaartzorg in Noord-Groningen. Ook bij onze Basisuitvaartpakketten kunt u rekenen 
op een uitvaart die wij verzorgen volgens de kwaliteitseisen van het Keurmerk 
Uitvaartzorg. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze Basisuitvaartpakketten? Neem gerust contact met ons op 
voor meer informatie of  voor het maken van een afspraak.

0595 433363  en  0596 650861 
info@uitvaartzorgvanstadtotwad.nl

	 •		 een eenvoudige en respectvolle begrafenis of  crematie

	 •		uitgevoerd door een professionele uitvaartorganisatie die houder is  
  van het Keurmerk Uitvaartzorg

	 •		met lage kosten door vooraf  vastgestelde uitvaartpakketten

	 •		en gemakkelijk uit te breiden als er extra wensen zijn

Voor een uitvaart en een goed afscheid weten veel mensen Uitvaartzorg van Stad tot Wad
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Crematie
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Begrafenis 

*

Basis
Begrafenis

PLUS *

2.455,-- 3.360,-- 2.055,-- 2.955,--

Persoonlijke begeleiding a a a a

Basis uitvaartkist (max. 30 km.) * a a a a

Eco-kist of  draagplank met wikkeldoek 8 8 8 8

Verzorging, kleden en opbaren a a a a

Overbrengen naar aula ‘Memory’ (max. 20 km.) * a a a a

of  naar woonhuis (max. 20 km.) * a a a a

Gebruik van aula ‘Memory’ voor opbaring * a a a a

of  thuis opbaren * a a a a

Rouwbezoek in aula (max. 45 minuten) * a a a a

Extra rouwbezoek in aula (max. 45 minuten) 8 8 8 8

25 rouwkaarten *, postzegels, 1 verzendenvelop 8 a 8 a

25 extra rouwkaarten, postzegels en envelop 8 8 8 8

Online vermelding Herdenkingsplek * 8 a 8 a

Afscheid in aula ‘Memory’ (45 min./max. 30 pers.) a a

of  afscheid in woonhuis (45 minuten) a

Afscheid in crematorium (30 min./max. 20 pers.) a

Uitvaartspreker 8 8

Condoleanceregister ‘Basis’ a a

Rouwauto naar crematorium a a

Crematie in crematorium a a

Rouwauto naar begraafplaats (max. 20 km.) * a a

2 Dragers + rijdende baar op begraafplaats a a

2 Extra dragers * 8 8

Grafmonument ‘Basis’ / Grafmarkering 8 8

Aangifte van overlijden + regeling verlof a a a a

Akte van overlijden a a a a

Gratis boekje ‘Zorg erna’ (financiële afwikkeling) a a a a

Nabestaandenzorg (ondersteuning finan. afwikkeling) 8 8 8 8

a inbegrepen    8  aanvulling tegen meerprijs    *  kijk voor uitleg op de volgende bladzijde

vier pakketten 
voor een laag bedrag



Uitvaartkist 
In plaats van de basis uitvaartkist kan de Basis uitvaart uitgebreid worden met een eco-kist  
of  een draagplank met wikkeldoek van ongebleekt katoen.

Opbaren 
Zowel in de aula als thuis is er dagelijks controle.

Rouwbezoek
Eén rouwbezoek in aula ‘Memory’ is inbegrepen bij de Basis uitvaartpakketten. De Plus uitvaart-
pakketten zijn inclusief  twee rouwbezoeken. Naar wens kunnen alle pakketten uitgebreid worden  
met één rouwbezoek.

Rouwkaarten en online Herdenkingsplek
Met uitzondering van enkele rouwkaarten kan er een keuze gemaakt worden uit onze collectie.  
Het formaat van de rouwkaart is A-5 en er kan gekozen worden uit een aantal teksten. De online 
Herdenkingsplek is in combinatie met rouwkaarten.

Uitvaart en afscheidsplechtigheid
Bij de Basis uitvaartpakketten vindt de uitvaart plaats op of, in geval van weekend en feestdagen, 
direct na de 3e werkdag na het overlijden. Bij de Plus uitvaartpakketten is de uitvaart uiterlijk  
op de 5e werkdag.  
Bij Basis Begrafenis Plus wordt het afscheid gehouden op dezelfde locatie als de opbaring. Bij  
Basis Crematie Plus is het afscheid in aula ‘Memory’ als de opbaring daar ook plaatsvindt of  in de 
familieaula van het crematorium.

Crematie
Bij de Basis Crematie vindt de crematie in stilte plaats, zonder bijzijn van familie. De as wordt in  
elke situatie in stilte verstrooid op het crematoriumterrein of  kan, nadat door ons de benodige  
formulieren zijn ingevuld - door een gemachtigde bij het crematorium worden opgehaald.

Begrafenis en dragers
Begraafplaatskosten (graf- en begraafrechten en leges voor het mogen plaatsen van een  
monument) zijn niet inbegrepen, omdat de verschillen per gemeente of  beheerderte groot zijn.  
Extra dragers helpen om de kist in het graf  bij te zetten als nabestaanden er voor kiezen om dat  
niet zelf  te doen.

Toeslagen / kosten van derden
Voor extra te rijden kilometers geldt een toeslag.
’s Avonds, in het weekend en op feestdagen geldt een toeslag op onze dienstverlening.  
De kosten van een zorginstelling of  mortuarium en van invasief  handelen zijn niet inbegrepen.

Geldigheid
Alle genoemde tarieven gelden voor 2020.

Kwekersweg 5a 9981 GE Uithuizen (post/bezoek)  •  0595 433363 / 0596 650861
info@uitvaartzorgvanstadtotwad.nl  •  www.uitvaartzorgvanstadtotwad.nl  •  www.basisuitvaart.com


