
Kostenbegroting 2021

Aantal Omschrijving Bedrag

1

1.495,00€     

1
-€             

1
170,00€        

1 Kist Populier fineer, ongelakt, houtgrepen en bekleding katoen met vast volan 575,00€        

1 Gebruik bij de opbaring: bed- of kistkoeling en kleine opbaarbenodigdheden 275,00€        

1 Verlof tot begraven/cremeren en akte van overlijden 14,00€          

50 Persoonlijke rouwbrieven, inclusief enveloppen 245,00€        

50 Rouwzegels 48,00€          

1 Verzendenvelop rouwbrieven 9,50€            

1 Rouwbericht in streekkrant vanaf: 225,00€        

1 Vervoer van de overledene per rit met rouwauto van de Regenboog 170,00€        

1

*

1 Kosten begraven of cremeren afhankelijk van de locatie *

De dikgedrukte bedragen zijn een indicatie Totaalbedrag 3.226,50€     

*

Hieronder een indicatie van de laagste tarieven voor een crematie en begrafenis.

1

605,00€        

1 Begraven in algemeen graf voor 10 jaar, exclusief gedenkteken vanaf 750,00€        

Uitvaartondernemingen zijn vrij gesteld van BTW.

Na ongeveer 14 dagen bespreken wij met de nabestaande(n) de nota van de gemaakte kosten. 

Wij verzoeken u dan het totaalbedrag binnen 14 dagen aan ons over te maken.

Aan deze begroting kunnen geen rechten worden ontleend.

Basistarief voor het bespreken van de uitvaartwensen en het begeleiden/regelen 

van: opbaring en cosmetische verzorging, dagelijkse controle opbaring, het vervoer, 

de bloemen, aangifte bij de gemeente in de plaats van overlijden, verlof tot begraven 

of cremeren, maken en opstellen van persoonlijke rouwbrief, opstellen en plaatsen 

van advertentie(s), verzending drukwerk, aanvraag begraven of cremeren, regelen 

en drukken liturgieën, maken en bespreken draaiboek voor de dagen tot de uitvaart, 

afscheidsdienst, begrafenis of crematie, condoleance na de uitvaart, inning van 

uitvaartpolissen en dankbetuiging. Dit tarief is gebaseerd op een gemiddelde van de 

bovenstaande werkzaamheden en betreft de uren, telefoonkosten en de te rijden 

kilometers voor genoemde werkzaamheden in een straal van 25 kilometer rond 

Delft.

Crematie, met kort afscheid (10 minuten) door familie (zonder gebruik faciliteiten) 

vanaf

Hygiënische verzorging (exclusief 50% toeslag voor avond/weekend en/of tweede 

man/vrouw)

Kosten uitvaartceremonie en condoleance afhankelijk van locatie, arrangement en 

aantal personen

De kosten hiervoor verschillen per locatie, aantal personen en het arrangement bij 

de condoleance

Service indien gewenst aanmaak digitale gedenkplaats en foto's van de 

bloemstukken

De Regenboog uitvaartbegeleiding, Agnes Croesinklaan 11, 2636 HL Schipluiden

06-128 222 22 - info@regenbooguitvaart.nl - www.regenbooguitvaart.nl


