Uitvaartpakketten Hulzebus Uitvaartverzorging 2018
Basis Crematie










Uitvaartleider
Bespreking van de uitvaart in ons kantoor aan de Zuiderweg 191 in Hoogkerk
Vervoer van de overledene binnen 50 km (max. 2 keer)
Verzorgen en kleden van de overledene
Eenvoudige uitvaartkist
Verblijf van de overledene in ons uitvaartcentrum (zonder bezoek)
Crematie, zonder nabestaanden, in een door ons aangewezen crematorium
De aangifte van overlijden in de betreffende gemeente
Akte van overlijden

Basis Crematie Plus










€ 1275,00

€ 1750.00

Uitvaartleider
Bespreking van de uitvaart in ons kantoor aan de Zuiderweg 191 in Hoogkerk
Verzorgen en kleden van de overledene
Opbaring thuis met een koelinstallatie of in ons uitvaartcentrum; 1 bezoek
Eenvoudige uitvaartkist
Vervoer van de overledene binnen 50 km (max. 2 keer)
Crematie, zonder nabestaanden, in een door ons aangewezen crematorium
De aangifte van overlijden in de betreffende gemeente
Akte van overlijden

Budget Crematie

€ 2250.00













Uitvaartleider
Bespreking van de uitvaart bij u thuis
Verzorgen en kleden van de overledene
Opbaring thuis met een koelinstallatie of in ons uitvaartcentrum; 1 bezoek
Eenvoudige uitvaartkist
Plechtigheid van 45 minuten in ons uitvaartcentrum, met aansluitend;
Condoleance van 45 minuten in ons uitvaartcentrum (consumpties mogelijk; niet in het pakket)
Vervoer van de overledene binnen 50 km (max. 2 keer)
Crematie, zonder nabestaanden, in een door ons aangewezen crematorium
De aangifte van overlijden in de betreffende gemeente
Akte van overlijden



Vanaf de volgende pakketten is het ook mogelijk voor een begrafenis te kiezen. De begrafenis zal dan
plaatsvinden op de algemene begraafplaats in Hoogkerk. De plechtigheid en condoleance zullen in ons
uitvaartcentrum aan de Zuiderweg 191 worden gehouden. ( graf 30 jaar, geen dragers, geen steen )

Budget Crematie Plus












Uitvaartleider
Bespreking van de uitvaart bij u thuis
Verzorgen en kleden van de overledene
Opbaring thuis met een koelinstallatie of in ons uitvaartcentrum; 1 bezoek
Eenvoudige uitvaartkist
Vervoer van de overledene binnen 50 km (max. 2 keer)
Plechtigheid van 45 minuten in crematorium Groningen, met aansluitend;
Condoleance van 45 minuten (consumpties mogelijk; niet in het pakket)
Crematie in crematorium Groningen
De aangifte van overlijden in de betreffende gemeente
Akte van overlijden

Standaard Crematie
















€ 3750.00

Uitvaartleider
Bespreking van de uitvaart bij u thuis
Verzorgen en kleden van de overledene
Opbaring thuis met een koelinstallatie of in ons uitvaartcentrum; 2 x bezoek
Standaard uitvaartkist
Vervoer van de overledene binnen 50 km (max. 2 keer)
Plechtigheid van 45 minuten in crematorium Groningen, met aansluitend;
Condoleance van 45 minuten (consumpties mogelijk; niet in het pakket)
Crematie in crematorium Groningen
Eenvoudig bloemstuk
Condoleanceregister
30 standaard rouwbrieven, met postzegels en verzendenveloppe TNT
De aangifte van overlijden in de betreffende gemeente
Akte van overlijden
Gids na overlijden

Standaard Crematie plus
















€ 3000.00

€ 4250.00

Uitvaartleider
Bespreking van de uitvaart bij u thuis
Verzorgen en kleden van de overledene
Opbaring thuis met een koelinstallatie of in ons uitvaartcentrum; met sleutel
Gray-wax uitvaartkist
Vervoer van de overledene binnen 50 km (max. 2 keer)
Plechtigheid van 45 minuten in crematorium Groningen, met aansluitend;
Condoleance van 45 minuten (consumpties mogelijk; niet in het pakket)
Crematie in crematorium Groningen
Schitterend bloemstuk
Condoleanceregister
50 full colour rouwbrieven, met postzegels en verzendenveloppes TNT
De aangifte van overlijden in de betreffende gemeente
Akte van overlijden
Gids na overlijden

