Uitvaartkostenmeter

Bereken de kosten
van uw persoonlijke
uitvaartwensen

Bij een uitvaart zijn veel zaken belangrijk. Bijvoorbeeld dat uw
persoonlijke wensen precies worden uitgevoerd zoals u en uw
nabestaanden dat willen. En dat de kosten voor uw persoonlijke
uitvaartwensen gedekt zijn.
Daarom heeft Ardanta deze uitvaartkostenmeter ontwikkeld.
Een handig hulpmiddel, zodat u ziet welke mogelijkheden er zijn
voor uw uitvaart en wat de gemiddelde kosten daarvan zijn.
Per uitvaartverzorger en per plaats kunnen deze kosten afwijken.
De genoemde bedragen zijn dan ook een indicatie van de
gemiddelde uitvaartkosten.
Als u de bedragen bij de gekozen onderwerpen invult en bij elkaar
optelt, dan ziet u wat de gemiddelde kosten zijn van uw uitvaart.
Uw adviseur zorgt er vervolgens voor dat u een advies op maat
krijgt.
U kunt de uitvaartkostenmeter ook invullen op www.ardanta.nl.
Hier kunt u onder andere zien wat de actuele grafkosten in uw
woonplaats zijn.

A L S J E VA N E E N B I J Z O N D E R L E V E N H O U D T,
ZORG JE OOK VOOR EEN BIJZONDER AFSCHEID

Heeft u inmiddels al een uitvaartverzekering? Dan is het natuurlijk
goed om regelmatig het verzekerde bedrag te checken en te
kijken of uw verzekering nog overeenkomt met uw wensen.

Uw adviseur:

Bezoekadres: De Ruyterlaan 8 • 7511 JH Enschede
telefoon (053) 488 11 22 • info@ardanta.nl
www.ardanta.nl

Wanneer u advies wilt bij het invullen van de uitvaartkostenmeter,

is uw adviseur graag bereid om u verder te helpen. Hij heeft voor

u ook de brochure “Over persoonlijke wensen, nabestaanden en

praktisch regelwerk”, een handig hulpmiddel om alle wensen

rondom uw uitvaart vast te leggen.
€

Bedrag

Deze uitvaartkostenmeter geeft een indicatie van de gemiddelde uitvaartkosten.
Er kunnen aan deze bedragen geen rechten worden ontleend.

Totaal geschatte waarde

€

Vul hier het bedrag in dat eventueel nodig is voor
onvoorziene kosten. Uw adviseur kan u daarover
uiteraard meer vertellen.
Bedrag

Onvoorziene kosten
200
400
600

€
€
€

Bedrag

• Staande grafsteen
• Liggende grafsteen
• Grafmonument

• één volgauto
• twee volgauto’s
• drie volgauto’s

€

Bedrag

500
250

Volgauto’s

€
€

• Rouwdienst in de kerk
• Rouwdienst in een rouwcentrum

Rouwdienst

Grafsteen

€

€

€
€
€

€
€

Bedrag

Bedrag

€
€

• Crematie
• Crematie met bijzetting in de urnengalerij

€
€
€

• Eenvoudig
• Standaard
• Luxe

€

€
€
€

Crematie

Bedrag

• Advertentie in een regionaal dagblad vanaf
• Advertentie in een landelijk dagblad vanaf
• Advertentie in beide vanaf

Bloemen
1.000
1.500

2.500

€

€
€
€

de gemiddelde kosten in uw regio, kijk dan op www.ardanta.nl

een huurgraf voor 20 jaar opgenomen. Wilt u een opgave van

kosten van het begraven. Hier zijn de gemiddelde kosten van

*De kosten van een begrafenis bestaan uit grafrechten en de

€

Advertenties
Begrafenis*

Bedrag

• 100 dankbetuigingen of bidprentjes
• 200 dankbetuigingen of bidprentjes
• 300 dankbetuigingen of bidprentjes

Dankbetuigingen of bidprentjes

€

Bedrag

De totale uitvaartkosten hangen voor een groot deel af van uw
keuze voor een begrafenis of een crematie.

€

Bedrag

400
500
1.000

€
€
€

(inclusief enveloppen en postzegels)
• 50 rouwbrieven
• 100 rouwbrieven
• 150 rouwbrieven

Begrafenis/crematie

€
€
€

• Eenvoudig
• Standaard
• Luxe

De prijs van een kist is afhankelijk van de uitvoering en het
materiaal. De hier genoemde prijzen zijn een gemiddelde
en gelden dus als richtprijzen.

Kist

1.600

1.500
2.000
2.500

100
150
250

400
1.000
1.400

175
250
325

175
225
275

275
550
825

Uw persoonlijke wensen en de kosten van een uitvaart kunnen

€

Rouwbrieven

Wilt u meer weten?

Bedrag

en de uitvaartkosten op dat moment.
€

Uw uitvaartverzekering blijft dan passen bij uw persoonlijke wensen

Bedrag

bedrag voor nodig heeft.
€
€
€

wat u al verzekerd heeft en waar u eventueel een aanvullend

• Koffietafel voor 50 personen
• Koffietafel voor 100 personen
• Koffietafel voor 150 personen

uitvaartverzekering(en) bij de hand. U kunt dan eenvoudig zien

Koffietafel met cake

bedrag aan te passen. Houdt u bij het invullen uw bestaande

Voor elke uitvaart gelden basiskosten en deze zijn bij een begrafenis en een crematie gelijk. Onder deze kosten vallen de kosten
voor het regelen en verzorgen van de uitvaart (inclusief het personeel en een rouwauto), het verzorgen van de administratieve
formaliteiten en het opbaren van de overledene.

kostenmeter in te vullen en als dat nodig is uw verzekerde

Basiskosten

Postcode + Plaats

Adres

Naam

U I T VA A R T k o s t e n M E T E R

Goed om rekening
mee te houden

Controleer het verzekerde bedrag regelmatig

veranderen. Daarom is het goed om regelmatig de uitvaart-

