Klaverblad Verzekeringen

Uitvaartkostenmeter
Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer

Toelichting
Met de uitvaartkostenmeter berekent u eenvoudig de kosten van een uitvaart op basis van uw persoonlijke wensen. U kunt deze
meter gebruiken om vast te stellen hoe hoog het verzekerd kapitaal van uw uitvaartkostenverzekering ongeveer zou moeten zijn.
Ook kunt u de waardemeter gebruiken om te beoordelen of uw huidige uitvaartkostenverzekering nog voldoet.
Uiteraard geeft deze waardemeter een indicatie van de gemiddelde uitvaartkosten. Plaatselijk en per uitvaartondernemer kunnen deze
bedragen verschillen. Daarnaast zullen de kosten op het moment van overlijden hoogstwaarschijnlijk gestegen zijn. Houdt u daar
rekening mee. Uw assurantieadviseur is u graag van dienst met zijn advies.
Voor elke begrafenis en crematie gelden basiskosten van circa € 1.500,-. Onder de basiskosten vallen de kosten voor het regelen en
verzorgen van de uitvaart inclusief personeel en rouwauto, het vervullen van alle formaliteiten en de opbaring van de overledene in
een rouwcentrum of thuis. Daarnaast zijn er variabele kosten waarvan u hieronder een selectie aantreft.

Kist
Eenvoudig € 400,-

Standaard € 750,-

Luxe € 1.500,-

€

Volgauto’s
1 volgauto € 200,-

2 volgauto’s € 400,-

3 volgauto’s € 600,-

€

Begrafenis
Graf

Gedenkteken

Algemeen graf tot circa € 1.500,-*

Gedenkteken voor algemeen graf € 750,-

Eigen graf met 30 jaar grafrechten

Staand gedenkteken voor eigen graf € 1.400,-

van € 1.000,- tot € 6.500,-*

Liggend gedenkteken voor eigen graf € 2.000,-

Bedrag

€

€

+

= €

* Informeer in uw eigen gemeente naar de kosten van de grafrechten. De verschillen per gemeente zijn groot.

of

Crematie
Crematie € 950,-

€

Asbestemming

Sierurn

Thuis € 0,-*

Urn van keramiek € 250,-

Verstrooiing op veld crematorium € 100,-

Urn van natuursteen € 500,-

Individuele verstrooiing op zee € 400,Bijzetting in urnengalerij € 500,-*
Bijzetting in graf voor 5 jaar € 600,Bedrag

€

+

€

= €
+

* Een sierurn is hiervoor noodzakelijk.
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Totaal voorkant

€

sinds 1850

Vervolg z.o.z.

Herdenkingsdienst
Herdenkingsdienst in kerk + extra kosten € 750,-

€

Bidprentjes
50 stuks € 175,-

100 stuks € 225,-

150 stuks € 275,-

€

50 personen € 650,-

100 personen € 1.300,-

€

Koffietafel
25 personen € 325,-

Rouwkaarten
50 rouwkaarten € 200,-

150 rouwkaarten € 330,-

100 rouwkaarten € 260,-

€

De prijs is inclusief enveloppen en postzegels.

Dankbetuigingen
50 dankbetuigingen € 140,-

150 dankbetuigingen € 275,-

100 dankbetuigingen € 210,-

€

De prijs is inclusief enveloppen en postzegels.

Advertenties
Advertentie in streekblad € 200,-

Advertentie in landelijk dagblad € 1.500,-

Advertentie in regionaal dagblad € 750,-

€

Bloemen
Eenvoudig € 100,-

Standaard € 150,-

Luxe € 350,-

€
+

Totaal achterkant

€

Basiskosten*

€

Totaal voorkant

€

Totaal achterkant

€

Kosten aanvullende wensen**

€

1.500,-

+
Totaal geschatte waarde uitvaartkosten

* Onder de basiskosten vallen de kosten voor het regelen en verzorgen van de uitvaart inclusief personeel en rouwauto, het vervullen van alle formaliteiten
en de opbaring van de overledene in een rouwcentrum of thuis.
** Hier kunt u eventueel nog een bedrag invullen voor aanvullende wensen, zoals live muziek of de extra kosten voor een begrafenis in het buitenland.

Deze uitvaartkostenmeter is begin 2007 opgesteld in overleg met een uitvaartondernemer. De meter geeft een indicatie van de
gemiddelde uitvaartkosten op dat moment. Plaatselijk en per uitvaartondernemer kunnen deze bedragen verschillen.
Op het moment van overlijden kunnen de kosten anders (waarschijnlijk gestegen) zijn. Aan deze uitvaartkostenmeter kunnen geen
rechten worden ontleend.

€

