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Kostenvoorbeelden uitvaarten 
Hieronder enkele voorbeelden van de kosten voor een crematie of begrafenis op verschillende 
begraafplaatsen of bij verschillende crematoria in Amsterdam of in de nabije regio. 
Deze voorbeelden zijn slechts 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 er kunnen extra 
organisatorische/personele kosten bij komen. Bij elke uitvaart houd ik rekening met 3 uur 
reistijd of 150 km en € 25,- aan eventuele parkeerkosten.  
Voor de meeste uitvaarten is dit toereikend. Zo niet, dan wordt in de offerte/begroting een 
schatting van de meerkosten aangegeven.  
 
VOORBEELDEN KOSTEN VOOR CREMATIES 

 

Wel persoonlijk contact maar 
crematie (na overlijden thuis) zonder nabestaanden,  

afscheid en kaarten. 
Crematie (technisch) op Zorgvlied.  

 

€ 2.400,-  

⇒ Persoonlijke begeleiding op afspraak bij u 
thuis of andere gewenste locatie, voor 
bespreking van de uitvaart 

 
⇒ Uitvaartkist (geen eigen keuze) 

⇒ Regelen en verzorgen van de uitvaart in 
overleg met de nabestaanden (inclusief akte 
van overlijden en eventuele afhandeling van 
uitvaartpolissen) 

 
⇒ Geen rouwkaarten 

⇒ Laatste verzorging (met of zonder 
nabestaanden) 

 ⇒ Crematie zonder nabestaanden bij op Zorgvlied. 

⇒ 
 
 

Rouwvervoer van plaats van overlijden naar 
Zorgvlied 
 

 ⇒ Crematierecht (incl. basis asbestemming en 
bewaren van de as voor 6 maanden en af te halen 
door familie) 

⇒ Verblijf in Uitvaarthuis Amsterdam    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://zorgvlied.amstelveen.nl/�
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Intieme crematie (na overlijden in ziekenhuis) met afscheid (1 uur) in 
het Uitvaarthuis Amsterdam 
(tot ongeveer 20 personen). 

Crematie zonder nabestaanden op De Nieuwe Ooster,  
De Nieuwe Noorder, Westgaarde of Zorgvlied) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 3.950,- 

⇒ Persoonlijke begeleiding op afspraak bij u 
thuis of andere gewenste locatie, tot en met 
de dag van de uitvaart 

 ⇒ Uitvaartkist (populierenhout) - met mogelijkheid 
om te beschilderen 

⇒ Regelen en verzorgen van de uitvaart in 
overleg met de nabestaanden (inclusief akte 
van overlijden en eventuele afhandeling van 
uitvaartpolissen) 

 ⇒ 25 kaarten met enveloppen, postzegels en 
rouwverzendset 

⇒ Laatste verzorging (met of zonder 
nabestaanden) 

 ⇒ Afscheid (60 minuten) in het Uitvaarthuis 
Amsterdam (excl. consumpties) 

⇒ Verblijf in het Uitvaarthuis Amsterdam  
(7 dagen - zonder bezoek) 

 ⇒ Crematie zonder nabestaanden  
(DNO/DNN/Westgaarde, Zorgvlied)  
(de dag na het afscheid,  
omdat een technische crematie alleen op een 
bepaald tijdstip mogelijk is) 

⇒ Rouwvervoer van plaats van overlijden naar 
het Uitvaarthuis Amsterdam 

 ⇒ Crematierecht (incl. basis asbestemming en 
bewaren van de as voor 6 maanden en/of 
verstrooien zonder familie of af te halen. 
Verstrooien op Zorgvlied is niet mogelijk) 

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

   
 
 
 
 
 
 
 

http://uitvaartservicepeterdehaan.nl/wordpress/uitvaarthuis-amsterdam/�
https://www.denieuweooster.nl/�
https://www.denieuwenoorder.nl/�
https://www.westgaarde.nl/�
https://zorgvlied.amstelveen.nl/�
http://uitvaartservicepeterdehaan.nl/wordpress/uitvaarthuis-amsterdam/�
http://uitvaartservicepeterdehaan.nl/wordpress/uitvaarthuis-amsterdam/�
https://www.akidia.nl/puur.php�
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Intieme crematie (na overlijden in ziekenhuis) 
met afscheid-condoleance in de 

familie-aula op Westgaarde (tot 15-20 personen) 
 

 
 
 

€ 5.100,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Persoonlijke begeleiding op afspraak bij u thuis 
of andere gewenste locatie, tot en met de dag 
van de uitvaart 

  ⇒ Baar (populierenhout) en wade (linnen van 
Atelier Alewijn) 

⇒ Regelen en verzorgen van de uitvaart in overleg 
met de nabestaanden (inclusief akte van 
overlijden en eventuele afhandeling van 
uitvaartpolissen) 

  
⇒ 25 kaarten met enveloppen, postzegels en 

rouwverzendset 

⇒ Laatste verzorging (met of zonder 
nabestaanden) 

      

⇒ Verblijf in het Uitvaarthuis Amsterdam   
(7 dagen - zonder bezoek) of opbaring thuis 

  ⇒ Afscheidsbijeenkomst-condoleance (90 
minuten, familie-aula Westgaarde) (excl. 
consumpties) 

⇒ Rouwvervoer van plaats van overlijden naar het 
Uitvaarthuis Amsterdam  

  ⇒ Crematie op Gedenkpark Westgaarde.  

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

  ⇒ Crematierecht (incl. basis asbestemming en 
bewaren van de as voor 6 maanden en/of 
verstrooien zonder familie of af te halen) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.westgaarde.nl/�
https://www.alewijn-lijkwades.nl/collectie/puur-linnen-naturel/�
http://uitvaartservicepeterdehaan.nl/wordpress/uitvaarthuis-amsterdam/�
https://www.westgaarde.nl/onze-locatie/onze-ruimtes/�
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Crematie (na overlijden in ziekenhuis, opbaring thuis)  
met afscheid en 50 kaarten. 

Afscheid en crematie in Crematorium Laren.   
 
 

 
 

€ 5.950,- 

  

⇒ Persoonlijke begeleiding op afspraak bij u 
thuis of andere gewenste locatie, tot en met 
de dag van de uitvaart 

 
⇒ Uitvaartkist (populierenhout, illustraties) 

⇒ Regelen en verzorgen van de uitvaart in 
overleg met de nabestaanden (inclusief akte 
van overlijden en eventuele afhandeling van 
uitvaartpolissen) 

 
⇒ 50 kaarten met enveloppen, postzegels en 

rouwverzendset 

⇒ Laatste verzorging (met of zonder 
nabestaanden) 

   

⇒ Opbaring thuis  ⇒ Afscheid (60 minuten) in de aula en  
condoleance (60 minuten) in het  
Crematorium Laren (excl. consumpties) 

⇒ Rouwvervoer van plaats van overlijden naar 
woonhuis 

 ⇒ Crematie (Crematorium Laren.  
In overleg is het met name 's ochtends mogelijk 
dat nabestaanden meegaan naar de ovenruimte. 

⇒ Staatsievervoer naar Crematorium Laren, op 
de dag van de uitvaart (geen volgauto) 

 ⇒ Crematierecht (incl. basis asbestemming en 
bewaren van de as voor 6 maanden, verstrooiing  
zonder nabestaanden of af te halen) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.crematoriumlaren.nl/�
https://www.crematoriumlaren.nl/�
https://beerenberg.nl/persoonlijke-kisten-flora-fauna/�
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Intieme crematie (na overlijden thuis), thuis-opbaring met 
baar en wade en informeel afscheid-condoleance op locatie 

(bijvoorbeeld in een kerk of bij de Fruittuin van West) en crematie 
(zonder nabestaanden) op Westgaarde (tot 15-20 personen) 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 5.100,-  

⇒ Persoonlijke begeleiding op afspraak bij u thuis 
of andere gewenste locatie, tot en met de dag 
van de uitvaart 

  ⇒ Baar (populierenhout) en wade (linnen van 
Atelier Alewijn) of  Rieten baar en wade 
(van Wikkelgoed - katoen, hennep, 
bamboe) 

⇒ Regelen en verzorgen van de uitvaart in overleg 
met de nabestaanden (inclusief akte van 
overlijden en eventuele afhandeling van 
uitvaartpolissen) 

  
⇒ 25 kaarten met enveloppen, postzegels en 

rouwverzendset 

⇒ Laatste verzorging (met of zonder 
nabestaanden) 

      

⇒ Thuis-opbaring   ⇒ Afscheidsbijeenkomst-condoleance op 
locatie  (excl. consumpties) 

  
 

  ⇒ Crematie (zonder nabestaanden) op 
Gedenkpark Westgaarde.  

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

  ⇒ Crematierecht (incl. basis asbestemming en 
bewaren van de as voor 6 maanden en/of 
verstrooien zonder familie of af te halen) 

 

 
 
 
  

https://atente.nl/een-wade-het-zachte-alternatief-voor-een-uitvaartkist�
https://atente.nl/2019/01/25/afscheid-op-locatie/�
http://fruittuinvanwest.nl/�
https://www.westgaarde.nl/�
https://www.alewijn-lijkwades.nl/�
https://mandenmakerij.nl/grafmanden?category=33�
https://www.wikkelgoed.nl/lijkwaden/�
https://www.wikkelgoed.nl/lijkwaden/�
https://www.wikkelgoed.nl/lijkwaden/�
https://www.wikkelgoed.nl/opbaarplanken/schaal-van-wilgentenen/�
http://oranjekerkamsterdam.nl/Oranjekerk/nl-NL/voor+wie.aspx�
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Crematie (na overlijden thuis) voor een groter gezelschap. 
Verblijf in 24 uurs-kamer (Begraafplaats Buitenveldert) voor opbaring 

met baar en wade, afscheid en crematie op  
De Nieuwe Ooster (DNO) of Zorgvlied (ZV). 

 

     
 

€ 6.250,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Persoonlijke begeleiding op afspraak bij u thuis of 
andere gewenste locatie, tot en met de dag van 
de uitvaart 

  ⇒ Baar en wade (basic set Wikkelgoed) 

⇒ Regelen en verzorgen van de uitvaart in overleg 
met de nabestaanden (inclusief akte van 
overlijden en eventuele afhandeling van 
uitvaartpolissen) 

  
⇒ 75 kaarten met enveloppen, postzegels en 

rouwverzendset 

⇒ Laatste verzorging (met of zonder nabestaanden)       
⇒ Verblijf (tot aan uitvaart) 24 uurs-kamer 

(Begraafplaats Buitenveldert) (gelegenheid om 
op elk gewenst moment bij uw dierbare te zijn) 

  ⇒ Op De Nieuwe Ooster:  
afscheidsbijeenkomst (45 minuten)/ 
condoleance (60 minuten);  
(excl. consumpties) 

⇒ Rouwvervoer van plaats van overlijden naar het 
R.K. Begraafplaats Buitenveldert  

  ⇒ Op Zorgvlied 45 minuten (afscheid), 30 
minuten gang naar het Crematorion en 60 
minuten (condoleance). 
(excl. consumpties) 

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

  ⇒ Crematierecht (incl. basis asbestemming en 
bewaren van de as voor 6 maanden en/of 
verstrooien zonder familie (DNO en ZV) of af te 
halen (ZV). 

 
 
 
 

http://www.begraafplaats-buitenveldert.nl/mogelijkheden.html�
https://www.denieuweooster.nl/�
https://zorgvlied.amstelveen.nl/�
https://www.wikkelgoed.nl/sets/basic-set/�
http://www.begraafplaats-buitenveldert.nl/mogelijkheden.html�
https://zorgvlied.amstelveen.nl/over-zorgvlied/publicatie/over-het-crematorion�
https://www.begraafplaats-buitenveldert.nl/mogelijkheden.html�
https://www.wikkelgoed.nl/sets/basic-set/�

