Kostenoverzicht rouwcentrum 2017
Wat zijn de mogelijkheden voor een opbaring op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?
Hieronder vindt u uitleg over mogelijkheden en kosten voor het opbaren in het rouwcentrum van
R.-K. Begraafplaats Buitenveldert. Het rouwcentrum kan door iedereen gebruikt worden; op
Buitenveldert begraven is geen vereiste. Kosten voor de uitvaartondernemer, zoals: rouwkaarten,
transport, kist, advertentie en dergelijke, vindt u niet in het onderstaand overzicht.

24 UURS-KAMER
R.-K. Begraafplaats Buitenveldert beschikt over twee rouwkamers, die optimale privacy waarborgen in
een huiselijke, intieme sfeer. Deze rouwkamers zijn 24 uur per dag toegankelijk voor naaste familie,
om op ieder gewenst moment en zo lang men wil, bij de overledene te zijn. De rouwkamers hebben
een eigen entree en zijn te openen met een elektronische sleutel. Elke rouwkamer beschikt over een
bankje, een stoel en een muziekinstallatie, waar u uw eigen muziek op kunt afspelen, via cd, mp3 of
usb-stick. Daarnaast is er een sfeervolle gemeenschappelijke ruimte met een bankje en stoel. Daar
heeft u de mogelijkheid om koffie en thee te zetten en is er een gevuld koelkastje beschikbaar.
Desgewenst kan men via onze brasserie broodjes of andere zaken bestellen.
Kosten voor het gebruik van de rouwkamer tot het moment van de uitvaart zijn: € 695,-, inclusief een
uur afscheid nemen 1) – voorafgaand aan de begrafenis of crematie – in de condoleanceruimte 2) 3)
(exclusief consumpties).
Gebruik van de rouwkamer voor een enkele nacht is € 125,- (excl. afscheid in de condoleanceruimte).

GEKOELDE RUIMTE
Verblijf zonder afscheid
Wij beschikken over een gekoelde ruimte om een aantal overledenen plek te bieden.
De kosten voor gebruik van deze ruimte tot het moment van de uitvaart, zonder gebruik van andere
diensten, inclusief ½ uur verzorging door de uitvaartondernemer - zonder familie, zijn € 295,-.
Verblijf zonder afscheid/verzorging ook mogelijk per 24 uur: € 60,-

Verblijf met rouwbezoek en/of afscheid
De kosten voor het gebruik van de gekoelde ruimte tot het moment van de uitvaart, inclusief 1 x
45 minuten rouwbezoek op afspraak en/of 1 uur afscheid nemen – voorafgaand aan de begrafenis
of crematie – en een ½ uur gebruik van de verzorgingsruimte zonder familie zijn € 450,- 2) 3).
Assistentie in het uitvaartcentrum kan verleend worden.
De kosten hiervoor zijn € 30,-- per 15 minuten.
1)

Een afscheid organiseren in de rouwkamer is alleen toegestaan in overleg met de begraafplaats.
Toeslagen buiten kantooruren:
2)
Maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur:
€ 80,3)
Weekend:
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VERZORGINGSRUIMTE
In onze verzorgingsruimte kan de overledene door de uitvaartverzorger worden verzorgd. Uiteraard
kan dit ook met nabestaanden. De verzorgingsruimte heeft een in hoogte verstelbare verzorgingstafel.
De kosten voor het gebruik van de verzorgingsruimte met nabestaanden zijn € 95,- per uur.

RITUELE BEWASSING
Er is mogelijkheid voor rituele bewassing; het aantal personen dat maximaal aanwezig kan zijn is 10.
De kosten hiervoor zijn:
€ 225,- per 2 uur inclusief gebruik van de familiekamer (exclusief consumpties) 2) 3).

AFSCHEID NEMEN
In de periode voorafgaand aan de begrafenis of crematie bestaat de mogelijkheid om samen met
dierbaren afscheid te nemen van de overledene in een van de ruimtes van onze begraafplaats. De
overledene kan opgebaard worden in elke gewenste/beschikbare ruimte en u kunt op dat moment
ook de familie condoleren.
Dit kan gedurende de hele week op afspraak tot 21.00 uur.
Het kan natuurlijk ook direct voorafgaand aan een dienst in de kapel of condoleanceruimte.
De kosten voor het gebruik van een ruimte om afscheid te nemen zijn: € 100,- per half uur 2) 3),
exclusief consumpties.

AFSCHEIDSDIENST / CREMATIEDIENST
Indien het afscheid nemen gepaard gaat met muziek en sprekers spreken wij van een afscheids- of
crematiedienst. Hiervoor kan ook onze condoleanceruimte gebruikt worden. In overleg kunnen wij de
ruimte naar wens voor u inrichten.
De kosten zijn per uur of gedeelte daarvan: € 325,- 4)
Ook kan de kapel gebruikt worden: € 430,- per uur of gedeelte daarvan 4).
Na afloop van de afscheidsdienst kan de condoleanceruimte gebruikt worden voor het condoleren.
De kosten hiervoor zijn per uur of gedeelte daarvan: € 198,- (exclusief consumpties).
Uiteraard kan dit ook indien er geen begrafenis plaatsvindt bij ons, maar u heeft gekozen voor een
crematie of een begrafenis elders.

Toeslagen buiten kantooruren:
2)
Maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur:
3)
Weekend:
4)
Weekend:

€ 80,€ 130,€ 400,- (zonder begrafenis op Buitenveldert)
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