
 

 
 

 
 

 
 
 

Basis uitvaartkosten begrafenis 
 
 

  aanname tarief Uitvaartzorg Deventer. € 1545,00 

  .algehele verzorging, regeling en begeleiding van de uitvaart.   

  .persoonlijke bespreking met de uitvaartleider.   

  .persoonlijke begeleiding door de uitvaartleider op de dag van de uitvaart. 

  .verzorgen van de aangifte van overlijden bij de gemeente.   

  .uittreksel uit akte van overlijden.   

  .24/7 telefonische ondersteuning.   

  .uitbetalen (evt.) aanwezige uitvaartpolis(sen).   

  .naslagboek ZorgNa.   

  .Nabestaandendesk, alles na de uitvaart zorgvuldig online geregeld. 

   
  

  laatste zorg, kleden overledene en in de kist leggen. € 135,00 

   
  

  basisuitvaartkist (grijswax, white wax of grijs eiken). € 315,00 

   
  

  gekoelde opbaring thuis (in bed). € 275,00 

   
  

  rouwkaarten (30 stuks incl. envelop en verzendkosten). € 150,00 

   
  

  

rouwvervoer van plaats van overlijden naar yardenhuis 
Steenbrugge.  

€ 200,00 

   
  

  begraven begraafplaats Steenbrugge (totaal 150 minuten). € 1925,00 

  .ontvangst belangstellenden (half uur voorafgaand aan plechtigheid).  

  .gebruik aula (De Hanze).  
 

  .gang naar het graf op traditionele loopkoets.   

  .gebruik geluidsapparatuur bij graf.   

  .openen en sluiten van graf.   

  .aansluitend gebruik koffiekamer/ condoleanceruimte (excl. consumpties). 

  
   

  grafrechten particulier graf (20 jaar). € 2455,00 

   
  

  totaal € 7000,00 

     

  evtueel bijkomende kosten   

  .mortuariumkosten en vervoer bij overlijden in ziekenhuis.   

  .bloemen.   

  .consumpties condoleance.   

  .evt. langer verblijf aula/ koffiekamer.   

  .grafmonument en vergunning.   

 
Bovenstaande bedragen zijn incl. BTW geldig in 2021. 
 
 

  



 

 
 

 
 

 
 
 
Bovenstaand kostenoverzicht is een voorbeeld van hoe de factuur voor een begrafenis is 
opgebouwd. Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek kunnen we uw persoonlijke 
wensen inventariseren en de prijsindicatie op aan laten sluiten. 
 
Het kostenoverzicht kan hoger uitvallen wanneer u extra diensten of producten wilt 

afnemen, bijvoorbeeld: 

• bloemen. 
• afscheidsfotograaf. 
• opbaring in een rouwcentrum i.p.v. thuis (Afscheidshuis Deventer, € 500,- extra). 
• meer rouwkaarten. 
• rouwadvertentie. 
• condoleanceavond. 

• koffietafel achteraf. 
• wanneer het overlijden in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden (mortuarium- en 

vervoerskosten). 
• grafmonument met vergunning 
• etc. 

 

De prijsindicatie kan lager uitvallen wanneer u ervoor kiest om de afscheidsplechtigheid 
ergens anders te houden dan in de aula van Yardenhuis Steenbrugge. U kunt bijvoorbeeld 

denken aan een kerk, wijkgebouw, thuis, verenigingsgebouw of elders. Ook wanneer u 
ervoor kiest om geen rouwkaarten te versturen vervallen deze kosten. 
Een algemeen graf is ook goedkoper dan een particulier graf. U betaalt alleen de begraaf 
kosten. Omdat het graf in het beheer blijft van de begraafplaats, mogen zij ook bepalen of 
er een monument op geplaatst mag worden en of er een tweede persoon in het graf 

begraven gaat worden. 
Elke begraafplaats heeft zijn eigen begraafkosten en grafrechten. Wanneer u bijvoorbeeld 
begraven wordt in Bathmen zijn de begraafkosten en grafrechten lager. 
 
Uitvaartzorg Deventer rekent geen toeslag wanneer u ze ’s nachts, in het weekend of op 
feestdagen belt om u te begeleiden. Er zijn enkele begraafplaatsen in de omgeving die een 
toeslag rekenen voor begraven na 15.00u en begraven op zaterdag.  


