
Tarievenlijst 2023 januari 2023

Aannametarief Present Uitvaartzorg Tarief 1 Begrafenis of crematie op 1 locatie € 1.885
Bijvoorbeeld: alleen het crematorium

Tarief 2 Begrafenis of crematie op 2 locaties € 2.085
Bijvoorbeeld: kerk en begraafplaats

Tarief 3 Begrafenis of crematie uitgebreid € 2.285
Bijvoorbeeld: met condoleance op andere dag
of een complexe situatie

Tarief TC Crematie zonder aanwezigen op aanvraag

Toeslag nacht (21.00-08.00) en zon-/feestdagen € 150

Ons aannametarief is de vergoeding voor onze uren (voor en achter de schermen) en onze indirecte kosten.
Dit tarief is inclusief 24/7 beschikbaarheid tot het moment van de uitvaart. 
Tevens ontvangt u de uitgave "Zorgen Erna", een informatiemap en indien gewenst een nazorggesprek.

Onderstaande kosten zijn de kosten van in te kopen goederen en diensten. Deze worden zonder opslag  aan u berekend.

Verzorging en overbrenging Verzorging en thuisopbaring op bed € 228
Regio Drechtsteden Verzorging en thuisopbaring in kist € 283

Verzorging en overbrenging naar rouwcentrum € 323
Huur rouwgoederen per thuisopbaring € 45
Huur kamerscherm per thuisopbaring € 25
Huur koeling  bij thuisopbaring per dag € 38
Afhalen rouwgoederen op dag van de uitvaart € 100
Gebruik verzorgingsruimte rouwcentrum, gemiddeld € 100

Overbrenging van de overledene (binnen regio) € 195

Uitvaartkist Massief hout met kleurstelling plm. € 335
Grijswax, whitewax, eiken
Ongelakt massief populier plm. € 450

Kist eikenfineer (goedkoopste) € 255

Daarnaast complete collectie Van Wijk en Akidia v.a. € 335
Overige fabrikanten en maatwerk ook leverbaar

Bloemen Eenvoudig rouwboeket plm. € 85
Vele soorten, combinaties en prijsniveau's

Rouwkaarten Starttarief voor opmaak (standaard beeldbewerking) € 70
Tarief per kaart, indicatie (incl. envelop) € 1,70
Rouwpostzegel per stuk € 1,01

Advertentie Advertentie in plaatselijke krant € 325,00
Indicatie o.b.v. 1,60 per mm. en 20 cm. lang
Regionale en landelijke kranten op aanvraag



Rouwcentrum Rouwcentrum Achterambachtseweg H.I.A. per dag € 75
Idem familiekamer per dag € 125
Rouwcentrum Uranusstraat Zwijndrecht per opbaring € 478
Rouwcentrum Essenhof Dordrecht per opbaring € 515
Rouwcentrum De Singel Dordrecht per dag € 60
Rouwcentrum Minnendael per nacht € 135
Rouwcentrum Minnendael 24-u kamer p.n. € 160

Rouwvervoer Rouwauto Chrysler grijs/Lancia blauw € 195
Rouwauto Mercedes/Cadillac zwart € 260
Rouwauto Mercedes/Cadillac grijs € 290
Rouwauto Mercedes/Cadillac wit € 415
Volgauto zwart 4 personen € 232
Volgauto zwart 7 personen € 288

Er zijn vele verschillende vormen van rouwvervoer op aanvraag

Crematorium Crematie en condoleance in crematorium € 1.600
Gemiddeld, op basis van 45 minuten aula en 
45 minuten koffiekamer, incl. basis asbestemming

Begraafplaats De kosten van begraving zijn sterk afhankelijk van de keuze 
particulier of algemeen graf, bijzetting of nieuw graf, gemeente, etc.
Dit loop sterk uiteen. Raadpleeg alvast de tarieven op de website
van de gemeente of vraag ons om de exacte kosten.

Vragen of onduidelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!  078 - 78 30 300  |  info@present-uitvaartzorg.nl

De bedragen zijn -waar van toepassing- incl. BTW. De kosten die direct met de uitvaart te maken hebben, zijn vrijgesteld van BTW.
Alle uitvaartkosten zijn aftrekbaar van mogelijk te betalen erfbelasting, ook die van andere nota's (bloemen, grafsteen, urn, etc.)
Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/erfbelasting

Elke uitvaart is maatwerk. Bovenstaande tarieven geven een juiste indruk. Er zijn geen rechten aan te ontlenen.
Een overeenkomst om een uitvaart uit te voeren kan niet los worden gezien van onze Algemene Voorwaarden (zie website).

Bekijk onze website voor meer informatie over onszelf en faciliteiten in de regio:  present-uitvaartzorg.nl


