
 

 

 

 

 

prijslijst 2021 

 

Het opgeven van een exacte prijsopgave is alleen mogelijk als wij uw wensen tot in detail weten en deze 

kunnen omzetten in de juiste prijs, maar om u toch een indicatie te geven zetten wij hier een aantal 

producten neer waaruit u kunt opmaken wat een uitvaart ongeveer gaat kosten, ongeacht waar u bent 

verzekerd. Ook kunt u kiezen voor een budget uitvaart. Bij deze vorm wordt gekozen voor een heel 

eenvoudig afscheid en is al mogelijk vanaf € 1950,00. 

 

Basistarief, regeling en uitvoering van de uitvaart, vervullen van alle formaliteiten    € 1250,00 

Onze standaard kisten, zie prijzen kisten onder uitvaartkosten vanaf….       €  475,00 

Hygiënische verzorging, kleden en kisten van overledene                                             €  120,00 

Thuisopbaring, leveren en aanbrengen van koeling, dagelijkse controles                     €  300,00 

Huur en gebruik koeling en rouwgoederen        €  150,00 

Gebruik uitvaarthuis Rechtestraat 118, ongeacht het aantal bezoeken(geldt niet voor derden) €  450,00 

Gebruik uitvaarthuis Rechtestraat 118 voor een afscheidsdienst incl. geluidinstallatie  €  275,00 

Vervoer ziekenhuis/woonhuis of woonhuis/Rechtestraat 118 (binnen 30 km)   €  150,00 

Een rouwauto grijs of zwart (indicatie)         €  325,00 

100 rouwkaarten met envelop full color        €  325,00 

100 rouwpostzegels           €    96,00 

een rouwverzendset           €      7,50 

een condoleance boek          €    35,00 

 

Bij overlijden in het ziekenhuis worden door hen kosten in rekening gebracht voor: 

Het MCA Alkmaar (minder dan 24 uur)        €   130,00 

Het Waterlandziekenhuis/Uitvaarthuis (minder dan 24 uur)     €    95,00 

 

Een begrafenis op een van de Algemene Begraafplaatsen van Graft-De Rijp: 

Een eigen/huurgraf voor 20 jaar         €   1530,00 

Onderhoudskosten voor 20 jaar         €   1916,00 

Graf delven en sluiten          €     780,00 

 

Een algemeen graf voor 10 jaar (geen verlenging mogelijk) all in     €     814,00 

 

Een koffietafel Restaurant Oudejans  

(koffie e.d. + 2 luxe broodjes p.p.)         €      15,50 

ciabatta’s wit/bruin met gerookte rib-eye met truffelmayonaise, carpaccio, gerookte kip met 

kerriemayonaise, gerookte zalm met kruidenkaas en tonijnsalade 

Er zijn diverse arrangementen mogelijk 
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Kosten van een crematie in de omgeving van Graft-De Rijp: 

 

Crematorium Waerdse Landen Heerhugowaard 

kosten van crematie incl. gebruik van aula en koffiekamer totaal 120 min   €  1445,00 

Kosten van een technische crematie (zonder familie, geen aula en koffiekamer)   €    830,00 

Kosten van een technische crematie (zonder familie, geen aula en koffiekamer) voor 9.00 uur  €    630,00 

Kosten van een technische crematie, zonder aula, met familie     €    930,00 

Crematorium Schagerkogge 

Kosten van crematie incl. gebruik van aula en koffiekamer totaal 60 min    €  1360,00 

Kosten van crematie incl. gebruik van aula en koffiekamer totaal 90 min    €  1435,00 

Kosten van crematie incl. gebruik van aula en koffiekamer totaal 120 min   €  1610,00 

Kosten van een technische crematie (zonder familie, geen aula en koffiekamer)   €    750,00  

Kosten van een technische crematie met familie 20 min. in ovenruimte    €    850,00 

Crematorium Purmerend 

Kosten van crematie           €  1075,00 

Gebruik aula en koffiekamer 30 min om 30 min       €    476,00 

Crematorium Hoorn, Westgaarde (Amsterdam), Zaanstad: 

Kosten van crematie incl. aula en koffiekamer 45 min om 45 min     €  1625,00 

Kosten van crematie familieaula max 30 pers. 90 min      €  1550,00 

Kosten van een technische crematie (zonder familie, geen aula en koffiekamer)   €  1075,00 

Kosten van een technische crematie (zonder familie, geen aula en koffiekamer) voor 9.00 uur €    595,00 

 

Crematorium Alkmaar 

Kosten van crematie ( aula 45 min, koffiekamer 45 min.)      €  1450,00 

Kosten van een technische crematie (zonder familie, geen aula en koffiekamer) voor 9.00 uur €    600,00 

Kosten van een technische crematie, zonder aula, met familie     €    895,00 

Crematorium De Nieuwe Noorder (Amsterdam Noord)  

Kosten van crematie           €  1040,00 

Kosten gebruik aula en koffiekamer (2 x 30 min.)       €    340,00 

Kosten van een technische crematie voor 09:30 uur (incl. asbestemming)   €    520,00 

 

Na iedere uitvaart krijgt u van ons het boekje ZORGNA gratis uitgereikt. Hierin vindt u nuttige en praktische 

informatie welke u nodig kunt hebben tijdens en na de uitvaart. 

 

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen door langs te komen,  

bellen met 0299 671204 of via onze website www.klousuitvaart.nl, waar u uw vragen kunt stellen. 

http://www.klousuitvaart.nl/

