Atente uitvaartbegeleiding en overledenenverzorging
Omdat ieder mens anders is.
Overzicht keuzemogelijkheden en kostenindicatie
Mortuariumosten en noodzakelijke verzorging instelling of ziekenhuis na
Laatste verzorging (in ziekenhuis, instelling, thuis of opbaarlocatie) (soms
sprake van tijdspanne)
Verzorgingsruimte (meestal sprake van tijdspanne)
Gebruik verzorgingsruimte voor rituele wassing (1,5-2 uur)
Thanatopraxie
Rouwvervoer
Koeling mortuarium of uitvaartcentrum (5, 8 dagen soms ook tot aan de
Huur losse bed- of kistkoeling
24-uurskamer (meestal 5 dagen, verlenging per dag is dan mogelijk soms ook een prijs tot aan uitvaart)

van
€ 0,00

tot circa
€ 200,00

€ 85,00

€ 250,00

€ 95,00
vanaf
€ 400,00
vanaf
€ 280,00
rond

€
€
€
€
€
€

250,00
250,00
800,00
175,00
825,00
100,00

€ 725,00 € 1.450,00

24-uurskamer - verlenging per dag

€ 150,00

Baar en gedenk- of wikkelwade (meest gangbaar)

€ 450,00
€ 650,00
€ 350,00 € 1.000,00

50 rouwkaarten en enveloppen
Advertentie (regionale krant)
Advertentie (landelijke krant)

€ 140,00
€ 275,00
€ 450,00
€ 750,00
€ 800,00 € 1.750,00

Uitvaartkist (hout - dus geen fineer - meest gangbare uitvaartkisten)

Ritueel begeleider
Fotograaf (of filmer)
Staatsieauto (of volgauto) (houdt rekening met tijdspanne en aantal km)
Uitvaartbus (15 personen - 5 uur - 100 km)
Crematie (in Amsterdam) - incl. basistarief asbestemming
Crematie (in Amsterdam) - technisch
Crematie (Almere/Baarn) - technisch

€ 195,00

€ 350,00
€ 650,00
€ 350,00 € 1.000,00
vanaf € 210,tot € …
€ 635,00
vanaf
€ 995,00 € 1.075,00
€ 500,00
€ 595,00
€ 468,00
€ 545,00

Begraven (openen en sluiten van een graf)/bijzetting (in Amsterdam):
€ 800,00
algemeen graf & onderhoud (termijn van 10 jaar)
Begraven (openen en sluiten van een graf)/bijzetting (in Amsterdam):
€ 1.650,00
particulier graf (termijn van 10 jaar)
Afscheidsdienst (grafgang) en condoleance (45 - (30) - 45 minuten
€ 500,00
(exclusief consumpties) in aula
Grafrechten (huurkosten voor een graf) - urnengraf, particulier & bijdrage
€ 2.000,00
onderhoudskosten - termijn van 10 jaar
Graf (eeuwigdurend op natuurbegraafplaatsen) excl. begraafkosten
(grafdelven): tussen € 550,- en € 700,-). Urnengraf tussen de € 2.000,€ 3.750,00
en € 3.000,-.
Afscheidsdienst/condoleance op natuurbegraafplaats of locatie (van kerk
€ 0,00
tot café) (2-4 uur) exclusief consumpties (gemiddelde prijsindicatie)
Er kunnen geen rechten kunnen worden ontleend aan bovenstaande kosten.
De kosten zijn een indicatie gebaseerd op het prijspeil van 2022

Atente uitvaartbegeleiding en overledenenverzorging, Judit Meijer
1e Oosterparkstraat 174B, 1091 HJ Amsterdam

06 289 73 389 / info@atente.nl / www.atente.nl
Rekeningnummer: NL65 ASNB 0933 0628 77; BTW-nummer: NL001907172B63;
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66400686

€ 1.050,00
€ 2.500,00
€ 850,00
€ 3.400,00
Veelal tot

€
4.750,-

rond de

€ 1.500,00

