
Is het verstandig om vooruit te kijken? Ja, als u vooraf uw uitvaartwensen bij ons 
vastlegt, kunt u goed overzien om welke kosten het gaat. Uw nabestaanden weten 
later dan ook precies hoe u het afscheid voor ogen zag. En zij worden dan ook niet 
met financiële tegenvallers of geldzorgen geconfronteerd.

Is het verplicht om een uitvaartondernemer in te schakelen? Nee. Is het duur? 
Dat hoeft echt niet. Is het wenselijk? Ja.

Mag ik zelf kiezen wie de uitvaart verzorgt? Jazeker, de keuze is aan u. U bepaalt 
wie de uitvaart voor u regelt en wie u als contactpersoon wenst.

Ben ik gebonden aan een polis of overeenkomst? Nee. Want u heeft - waar en 
hoe verzekerd - altijd keuzevrijheid in de uitvaartdienstverlener. Dus ook als u bij een 
grote verzekeraar / uitvaartcorporatie bent aangesloten!

Wat kost een uitvaart? Uw wensen bepalen de kosten. Ook voor een bescheiden 
budget kunnen wij een uitvaart verzorgen. Al vanaf € 3.295,- bieden wij een 
complete uitvaart, onze zogenoemde Basis-uitvaart.

Wat maakt een uitvaart begrotelijk? Veel kosten worden bepaald door bedragen 
die buiten het werk van de uitvaartverzorger vallen. Bijvoorbeeld de grafrechten van 
de gemeente of de kosten van het crematorium.  

Hoe hou ik grip op de uitvaartkosten? In de heftige en drukke dagen na een 
overlijden stemt u met de uitvaartverzorger het persoonlijk afscheid af. Om de 
kosten in te hand te houden, is contact met uw uitvaartverzorger belangrijk. Daarbij 
zijn er verschillende zaken die men zelf kan doen.

Hoe kan ik de kosten zien en berekenen? Bekijk onze tarievenwijzer of calculeer 
de kosten van de uitvaart aan de hand van een raming.

Heeft u vragen?
Neem contact op met ons. Wij informeren u graag hoe de uitvaart bekostigd kan 
worden. Wij kunnen ook samen uw huidige polissen doornemen. Dit is geheel 
vrijblijvend, er zijn géén kosten aan verbonden. 

Bel (035) 624 75 31 of klik HIER
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http://vanvuure.nl/financieel/tarievenwijzer/
http://vanvuure.nl/financieel/persoonlijke-calculatie-uitvaartkosten/
http://vanvuure.nl/contact/

