
Kleinschalig Afscheid is een initiatief van Mémorta. Het grootste mortuarium van Tilburg en omstreken. 
In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via 013 231 00 13 en info@kleinschaligafscheid.nl

T. 013 231 00 13

Kleinschalig Afscheid verzorgt betaalbare uitvaarten 
voor een vaste prijs. U betaalt dus nooit meer dan 
het bedrag van het betreffende afscheidspakket, 
mits u een uitbreiding toevoegt. Doordat we onze 
tarieven en prijzen transparant maken weet u 
precies hoe de pakketkosten zijn opgebouwd. Met 
onze vastomlijnde afscheidspakketten maken wij 
een waardig, compleet en betaalbaar afscheid 
mogelijk. Onze uitvaarten zijn daarmee bereikbaar 
voor iedereen. Ook voor nabestaanden met een 
kleiner budget. Alle werkzaamheden worden 
verricht door gecertificeerde uitvaartmedewerkers 
van Mémorta.

In dit afscheidspakket hebben wij alle basis 
rouwservicediensten opgenomen en al het 
overbodige weggelaten. Zodoende kunnen we via dit 
afscheidspakket de kosten zo laag mogelijk houden. 
Hieronder kun je lezen wat de basis rouwdiensten 
zijn en wat ze kosten. Mocht je eventuele 
rouwdiensten willen toevoegen dan kun je snel 
berekenen wat de meerprijs is.

•  Telefonisch bespreken en vastleggen van de 
uitvaartwensen.

•  Overbrengen van de overledene door twee 
uitvaartmedewerkers per brancard of uitvaartkist 
naar uitvaartcentrum van Mémorta                                                                                           

 - 365 dagen per jaar
 - 24 uur per dag en 7 dagen per week
 -  Binnen 2 tot 4 uur aanwezig  
 -  Technische verzorging van de overledene op locatie 

of bij een uitvaartcentrum van Post Mortale Zorg 
Tilburg (afhankelijk van de situatie en wensen)                                     

 -  Waardig en respectvol uitgeleiden                 

•  Uitvaartkist basis (binnenmaat kist 195 x 53) 
 -  Het in de kist leggen van de overledene thuis of 

direct na aankomst uitvaartcentrum en het sluiten 
van de kist        

•  Gebruik van koelruimte tijdens de gehele ligperiode                                             
•  Ondersteuning bij de aangiften 

 -  Met onze handige checklist kunt u zelf de aangifte 
regelen bij de desbetreffende gemeente oftewel 
plaats van overlijden.

•  Overbrengen in de uitvaartkist naar door ons 
gekozen begraafplaats in omgeving Tilburg

• Begrafenisplechtigheid
 -  De begrafenis is zonder aanwezigheid van de 

nabestaanden (stille begrafenis)
 - De kosten van de begraafplaats zijn inbegrepen
•  Telefonisch of per mail beantwoorden van vragen,  

7 dagen per week van 9u tot 17u

€ 2.249,-

AFSCHEIDSPAKKET 
BEGRAFENIS BASIS
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VOORWAARDEN

Na het telefonisch bespreken en doornemen 
van de uitvaartwensen krijgt u van ons een 
opdrachtbevestiging en factuur per e-mail 
toegestuurd. Conform onze algemene 
voorwaarden moet de opdrachtbevestiging 
getekend worden als wij de overledene komen 
ophalen of verzorgen. Het tekenen moet 
door een opdrachtgever geschieden of door 
iemand die daarvoor gemachtigd is. Indien 
de opdrachtbevestiging getekend wordt door 
iemand die  niet tekeningsbevoegd is, kunnen 
achteraf kosten in rekening worden gebracht. 
Ook dient het factuurbedrag één dag voor de 
uitvaartplechtigheid aan ons voldaan te zijn. 

Kleinschalig Afscheid is een initiatief van Mémorta. Het grootste mortuarium van Tilburg en omstreken. 
In geval van overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via 013 231 00 13 en info@kleinschaligafscheid.nl

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN BIJ HET AFSCHEIDSPAKKET BASIS 
(optioneel, tegen een meerprijs)

•   Verzorgen van de aangifte bij de gemeente van overlijden incl. uittreksel uit een overlijdensakte  € 102,00

•  Eén extra uittreksel uit een overlijdensakte   € 15,00

•  Het verwijderen van geïmplanteerde devices zoals een pacemaker, ICD of Neurostimulator per device  € 56,00  

•  Verzorgen en aankleden overledene zonder nabestaanden  € 135,00

•  Verzorgen en aankleden overledene in bijzijn van nabestaanden  € 186,00

•  Cosmetische verzorging  € 75,00

•  Keuze uit zes waxtinten   € 150,00

•  Natuurkist   € 225,00

•  Uitvaartkist in grotere maten (prijs vanaf)   € 211,40
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