Goedkoop een uitvaart regelen
Wat kosten de eenvoudigste uitvaarten?
Een gemiddelde uitvaart in Nederland kost rond de 6500 euro. En dan hebben we het over een
‘normale, eenvoudige’ uitvaart. U krijgt daarvoor:

het vervoer van de overledene naar een rouwcentrum
100 rouwkaarten en bedankjes;
een eenvoudige kist;
een opbaring;
1 rouwauto;
1 volgauto;
vier dragers;
gebruik van een aula;
100 keer koffie en cake na de uitvaart;
een condoleanceboek;
een algemeen graf.

Met de uitvaartkostencalculator kunt u precies uitrekenen wat uw gewenste uitvaart zou kosten.
Er zijn uitvaartbedrijven die zich aanbieden als ‘goedkoop’ of zelfs ‘de goedkoopste’. De goedkoopste
aanbieder heeft al een uitvaart van 1450 euro (crematie) of 1550 euro (begrafenis). Dat houdt in:
het melden van overlijden
het overbrengen van de overledene;
het verzorgen en aankleden van de overledene;
een standaard kist;
aangifte bij de burgerlijke stand;
bloemversiering (één enkele roos of een andere bloem(tak);
een begrafenis in een algemeen graf;
een gedenkteken bij begrafenis (een tijdelijke naamplaat);
asbestemming bij crematie;
de service van een digitale rouwkaart.

De begrafenis of de crematie vindt dan wel plaats op een begraafplaats of in een crematorium van de
aanbieder. Voor 400 euro meer krijgt u bij dezelfde aanbieder ook een afscheid in een uitvaartcentrum.
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vindt dan wel plaats op een begraafplaats of in een crematorium van de
aanbieder. Voor 400 euro meer krijgt u bij dezelfde aanbieder ook een afscheid in een uitvaartcentrum.
Voor nog eens 1050 euro extra krijgt u tevens een aulaplechtigheid en een condoleance met koffie en
thee. Uiteraard ook in een door de aanbieder gekozen locatie, meestal een van de eigen rouwcentra.

Minder keuze
Families die gebruik maken van een ‘budget uitvaart’ hebben minder keuzemogelijkheden dan bij een
reguliere uitvaart. Aanbieders van budget uitvaarten kunnen deze goedkoop aanbieden omdat het
systeem waarmee zij werken is gebaseerd op inkoop van grote aantallen dezelfde producten en
diensten(kisten, condoleanceboeken, catering, etc.) waardoor de prijs laag is. Bij een budget uitvaart is
het niet mogelijk om zelf de locatie van het afscheid en de begrafenis of crematie te kiezen.
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