
                            Tarieven derden Afscheidshuys Lingewaard rouwkapel Gendt 2021 

Afscheidshuys Lingewaard rouwkapel Gendt is onderdeel van Constantijn Koen Uitvaartverzorging

met Afscheidshuys Lingewaard te Bemmel en Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen.

De tarieven voor opbaring in ons eigen Afscheidshuys Lingewaard rouwkapel Gendt, Afscheidshuys Lingewaard te Bemmel of 

    Afscheidshuys Sint Aanmolen te Nijmegen zijn lager wanneer Constantijn Koen Uitvaartverzorging voor u de volledige uitvaart verzorgt.

De overledene kan, na telefonisch overleg, binnen worden gebracht in Afscheidshuys Lingewaard rouwkapel Gendt

Gebruik rouwkapel Gendt per ligdag, inclusief onbeperkt aantal privé bezoeken met een maximum van 8 gasten € 137,50

per bezoek (met een maximum van € 825,00 voor de gehele opbaarperiode)

Gebruik rouwkapel is inclusief koffie en thee voor de naasten en inclusief dagelijkse controle van de overledene

Inbrengtarief overledene, maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur € 49,00

Inbrengtarief overledene, maandag t/m vrijdag ma-vr na 16.30 uur € 60,00

Inbrengtarief overledene, zaterdag/zondag/feestdagen € 79,00

Medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging aanwezig dag vertrek maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur € 49,00

Medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging aanwezig dag vertrek, avonduren, nacht en weekend € 79,00

Niet retourneren sleutel ten behoeve van gebruik rouwkapel Gendt € 400,00

Nabestaanden ontvangen via de uitvaartverzorg(st)er 1 sleutel voor gebruik rouwkapel Gendt

Condoleancebezoek Afscheidshuys Lingewaard rouwkapel Gendt

Condoleance maximaal 60 minuten (inclusief gastdames en exclusief cateringproducten) € 195,00

Verlenging condoleance na 60 minuten per 15 minuten € 39,00

Toeslag condoleance weekend- en feestdagen € 79,00

Toeslag sluiten uitvaartkist aansluitend aan condoleancebezoek € 42,50

Consumpties

Afscheidshuys Lingewaard rouwkapel Gendt biedt tevens de mogelijkheid om een koffietafel voor u te verzorgen. Op aanvraag

De koffietafel kan plaatsvinden in Afscheidshuys Lingewaard te Bemmel of Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen.

Postmortale verzorging in Afscheidshuys Lingewaard te Bemmel of Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen

Gebruik verzorgingsruimte Afscheidshuys Lingewaard te Bemmel of Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen 60 minuten € 138,00

(Verzorging door medewerker(s) uitvaartonderneming derden)

Gebruik verzorgingsruimte Afscheidshuys Lingewaard te Bemmel of Afscheidshuys Sint Annamolen te Nijmegen 90 minuten € 178,00

in bijzijn nabestaanden (Verzorging door medewerker(s) derden)

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

* Bij gebruik van Afscheidshuys Lingewaard rouwkapel Gendt vindt er een intakegesprek plaats.   

  Tijdens dit gesprek kunnen wensen kenbaar gemaakt worden met betrekking tot de opbaring.

  De sleutel wordt dan aan de nabestaanden overhandigd waarmee toegang wordt verleend tot de rouwkapel.  

  Gebruik van koffie en thee voor de naasten is kosteloos. Familiebezoeken van meer dan 8 personen dienen altijd te worden gemeld op 0481-354 506.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging

T: 0481-354 506

M: 06 - 421 160 93

Afscheidshuys Lingewaard rouwkapel Gendt

Nijmeegsestraat 2a | 6691 CN Gendt

Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Lingewaard rouwkapel Gendt kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld

voor onvolkomenheden van welke aard dan ook.

Tarieven geldig tot en met 31 december 2021

 Alle tarieven zijn bedragen in euro’s, prijswijzigingen voorbehouden. 


