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Omdat ieder mens anders is.

Kostenvoorbeelden uitvaarten
Hieronder enkele voorbeelden van de kosten voor een begrafenis op verschillende
begraafplaatsen in Amsterdam.
Deze voorbeelden zijn indicaties op basis van een aantal mogelijkheden. De uiteindelijke
kosten kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. Natuurlijk is een afscheidsdienst en/of

condoleance op een locatie naar wens mogelijk. De kosten kunnen vergelijkbaar zijn met die een
aula, maar soms komen er extra organisatorische/personele kosten bij.

Verzorgde begrafenis - algmeen keldergraf in
't Lalibellum - met afscheid in het Chalet op Zorgvlied
(tot 20 personen)

€ 4.160,-

⇒ Persoonlijke begeleiding op afspraak bij
u thuis of andere gewenste locatie, tot
en met de dag van de uitvaart
⇒ Regelen en verzorgen van de uitvaart in
overleg met de nabestaanden (inclusief
akte van overlijden en eventuele
afhandeling van uitvaartpolissen)
⇒ Laatste verzorging (met of zonder
nabestaanden)

⇒

Uitvaartkist (populierenhout)

⇒

50 kaarten met enveloppen, postzegels en
rouwverzendset

⇒

⇒ Rouwvervoer van plaats van overlijden
naar het Afscheidshuis Amsterdam

⇒

⇒ Staatsievervoer op de dag van de
uitvaart (geen volgauto)

⇒

Afscheidsbijeenkomst (45 minuten)/
condoleance met thee/koffie (30
minuten)
Gang naar het graf, incl. 2 dragers ter
ondersteuning van de nabestaanden (30
minuten)
Grafrechten, begraafrecht en onderhoud
(10 jaar)

⇒

Verblijf in het Afscheidshuis Amsterdam
(7 dagen) of opbaring thuis

Verzorgde begrafenis - particulier graf (A) - voor een
gezelschap tot 50 personen op De Nieuwe Ooster,
De Nieuwe Noorder of R.K. Begraafplaats Buitenveldert

€ 5.750,-

⇒ Persoonlijke begeleiding op afspraak bij
u thuis of andere gewenste locatie, tot
en met de dag van de uitvaart
⇒ Regelen en verzorgen van de uitvaart in
overleg met de nabestaanden (inclusief
akte van overlijden en eventuele
afhandeling van uitvaartpolissen)
⇒ Laatste verzorging (met of zonder
nabestaanden)

⇒

Uitvaartkist (populierenhout)

⇒

50 kaarten met enveloppen, postzegels en
rouwverzendset

⇒

⇒ Rouwvervoer van plaats van overlijden
naar het Afscheidshuis Amsterdam

⇒

⇒ Staatsievervoer op de dag van de
uitvaart (geen volgauto)

⇒

Afscheidsbijeenkomst (45 minuten)/
condoleance (45 minuten) (excl.
consumpties)
Gang naar het graf, incl. 2 dragers ter
ondersteuning van de nabestaanden (30
minuten)
Grafrechten, begraafrecht en onderhoud
(10 jaar)

⇒

Verblijf in het Afscheidshuis Amsterdam
(7 dagen) of opbaring thuis
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Een begrafenis - particulier graf (A) - voor een groter gezelschap.
Verblijf in 24-uurskamer (Afscheidshuis Amsterdam) en opbaring
met baar en wade, op De Nieuwe Ooster of Zorgvlied.
⇒ Persoonlijke begeleiding op afspraak bij
u thuis of andere gewenste locatie, tot
en met de dag van de uitvaart
⇒ Regelen en verzorgen van de uitvaart in
overleg met de nabestaanden (inclusief
akte van overlijden en eventuele
afhandeling van uitvaartpolissen)
⇒ Laatste verzorging (met of zonder
nabestaanden)
⇒ Verblijf 24-uurskamer in het
Afscheidshuis Amsterdam (gelegenheid
om op elk gewenst moment bij uw
dierbare te zijn)
⇒ Rouwvervoer van plaats van overlijden
naar het Afscheidshuis Amsterdam

⇒

⇒ Staatsievervoer op de dag van de
uitvaart (geen volgauto)

⇒

⇒

€ 6.750,

Baar of wade (basic set Wikkelgoed of
baar met basis wikkelwade en huur
gedenkdeken van Rest in Felt)
75 kaarten met enveloppen, postzegels en
rouwverzendset

⇒

Afscheidsbijeenkomst (45 minuten)/
condoleance (45 minuten) (excl.
consumpties)

⇒

Gang naar het graf, incl. 2 dragers ter
ondersteuning van de nabestaanden (30
minuten)
Grafrechten, begraafrecht en onderhoud
(10 jaar)
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