
                      Tarieven Afscheidshuys Lingewaard 2020 derden

Afscheidshuys Lingewaard is een onderdeel van Constantijn Koen Uitvaartverzorging

waardoor de tarieven voor opbaring in ons eigen Afscheidshuys Lingewaard 

lager zijn wanneer wij voor u de volledige uitvaart verzorgen.   

Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Lingewaard kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden

gesteld voor onvolkomenheden van welke aard dan ook.

Tarieven Afscheidshuys Lingewaard derden
24-uurs kamers en standaard opbaringen

Standaard opbaring tot max. 5 dagen en exclusief rouwbezoeken € 595,00

Standaard opbaring, verlenging per dag na 5 dagen € 98,00

Standaard opbaring bij 1 of 2 dagen, per dag € 119,00

Gebruik 24-uurs kamer tot max. 5 dagen met sleutelsysteem en incl. koffie/thee/frisdrank € 785,00

Gebruik 24-uurs kamer, verlenging per dag na 5 dagen € 125,00

Gebruik 24-uurs kamer met sleutelsysteem en incl. koffie/thee/frisdrank bij 1 of 2 dagen, per dag € 176,00

Inbrengtarief zonder familie ma-vr tussen 08.30 en 16.30 uur € 60,00

Inbrengtarief zonder familie ma-vr na 16.30 uur € 75,00

Inbrengtarief met familie (30 minuten, exclusief consumpties) ma-vr tussen 08.30 en 16.30 uur € 75,00

Inbrengtarief met familie (30 minuten, exclusief consumpties) ma-vr na 16.30 uur € 85,00

Inbrengtarief zaterdag/zondag/feestdagen (30 minuten, exclusief consumpties) € 95,00

Medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging aanwezig dag vertrek, exclusief consumpties € 72,50

Niet retourneren sleutel ten behoeve van gebruik 24-uurs kamer € 400,00

Nabestaanden ontvangen via de uitvaartverzorg(st)er 2 sleutels bij gebruik 24-uurs kamer

Rouwbezoek op afspraak 45 minuten 

Rouwbezoek maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur € 85,00

Extra gereserveerde tijd rouwbezoek per 15 minuten € 39,00

Toeslag rouwbezoek maandag tot en met vrijdag na 16.30 uur € 39,00

Toeslag rouwbezoek zaterdag € 55,00

Toeslag rouwbezoek zondag/feestdagen € 69,00

Condoleancebezoek

Condoleance maximaal 1 uur (inclusief 1 gastdame en exclusief cateringproducten) € 195,00

Condoleance na 1 uur per 15 minuten € 55,00

Weekendtoeslag condoleance € 79,00

Toeslag sluiten uitvaartkist aansluitend aan condoleancebezoek € 42,50

Consumpties

Koffie/thee en frisdrank € 2,25

Broodje ham/kaas € 2,90

Luxe belegd broodje € 3,85

Krentenbol € 1,70

Cake/koek € 1,45

Luxe koeken € 1,95

Appeltaart € 3,45

Koffietafel 1 Constantijn Koen Uitvaartverzorging (per persoon) € 12,95

2 kopjes koffie/thee, 2 Broodjes (wit/bruin) belegd met diversen vleeswaren 

(Ham, kaas, fricandeau, rosbief en Ardenne ham)en 1 Krentenbol

Koffietafel 2 Constantijn Koen Uitvaartverzorging (per persoon) € 14,95

2 kopjes koffie/thee, 2 Luxe broodjes belegd met diversen vleeswaren 

(ham, kaas, fricandeau, rosbief en Ardenne ham) en 1 Broodje frikandel of kroket met mosterd/fritessaus

Koffietafel 3 Constantijn Koen Uitvaartverzorging (per persoon) € 16,95

2 kopjes koffie/thee, 2 luxe broodjes luxe belegd (Filet American, brie, huzarensalade, gezond, rosbief) 

en 1 soep naar keuze: tomatensoep of groentesoep

Postmortale verzorging

Laatste verzorging overledene zonder nabestaanden door medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging € 205,00

Laatste verzorging overledene met nabestaanden door medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging € 255,00

Verwijderen niet lichaamseigen hulpmiddelen door medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging € 72,00

Mond hechten door medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging € 69,00

Inkisten door medewerker Afscheidshuys Lingewaard € 75,00

Gebruik verzorgingsruimte Afscheidshuys 45 minuten (Verzorging door medewerker(s) uitvaartonderneming derden) € 115,00

Assistentie laatste verzorging medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging per ½ uur € 72,00

Gebruik aularuimte Afscheidshuys Lingewaard

Gebruik aularuimte incl. gastdame Afscheidshuys Lingewaard max. 2 uur, ten behoeve van een dienst/koffietafel € 350,00

Verlenging aula Afscheidshuys Lingewaard ten behoeve van dienst/koffietafel per 15 minuten € 82,50

Toeslag gebruik aularuimte ten behoeve van een dienst/koffietafel weekend- en feestdagen € 100,00

Afscheidshuys Lingewaard beschikt over een aula voor maximaal 35 personen alwaar een kleine maar toch

intieme afscheidsdienst gehouden kan worden.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Lingewaard 

Doctor Poellstraat 2 | 6681 BV Bemmel



T: 0481 - 354 506

M: 06 - 421 160 93

E: info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl

W: www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl

Tarieven geldig tot en met 31 december 2020




