AFSCHEIDSPAKKET
NATUURBEGRAFENIS
PLUS
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.

€ 1.599,Via dit afscheidspakket is het mogelijk om de
overledene samen met onze gecertificeerde
medewerkers te verzorgen. Dit kan zowel thuis als
bij een uitvaartcentrum van Mémorta.
•T
 elefonisch bespreken en vastleggen van de
uitvaartwensen.
•O
 verbrengen 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
• Natuurkist basis (binnenmaat kist 195 x 53)
•G
 ebruik van koelruimte tijdens de gehele ligperiode

• Verzorgen van de aangifte van overlijden bij de
gemeente
- Uittreksel uit een overlijdensakte
- Verlof tot cremeren
• Eén afscheidsbezoek in het uitvaartcentrum van
Mémorta
- op afspraak
- maximaal 4 personen
- à 30 minuten
• Overbrengen in de natuurkist naar de door jouw
gekozen natuurbegraafplaats
• Let op: dit is exclusief kosten natuurbegraafplaats
• Telefonisch of per mail beantwoorden van vragen,
7 dagen per week van 9u tot 17u
Wenst u een thuisopbaring?
Op de volgende pagina vindt u meer informatie.

T. 013 231 00 13
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
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OF U KIEST VOOR THUISOPBARING
•T
 elefonische bespreken en vastleggen van de
uitvaartwensen
• Bezorgen rouwgoederen
•V
 erzorgen en aankleden van de overledene in het
bijzijn van de nabestaanden

• Verzorgen van de aangifte van overlijden bij de
gemeente
- Uittreksel uit een overlijdensakte
- Verlof tot cremeren
• Overledene overbrengen in de natuurkist naar een

- Op thuislocatie

door jou gekozen natuurbegraafplaats

- De overledenen na het verzorgen en aankleden in

- Ophalen rouwgoederen

de kist leggen
• Het verzorgen van een thuisopbaring
- Opbaring in een uitvaartkist
- Gebruik van een koelplaat plus rouwgoederen

• Let op: dit pakket is exclusief kosten exclusief kosten
natuurbegraafplaats
• Telefonisch of per mail beantwoorden van vragen,
7 dagen per week van 09u tot 17u

- Duur van de opbaring 2 tot 4 dagen (in overleg)
• Natuurkist basis (binnenmaat kist 195 x 53)

OP DE VOLGENDE PAGINA VINDT U
DE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

T. 013 231 00 13
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
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UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN BIJ HET AFSCHEIDSPAKKET PLUS
(optioneel, tegen een meerprijs)
•E
 én extra uittreksel uit een overlijdensakte

€ 15,00

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

€ 56,00

• Bedopbaring

€ 65,00

• Cosmetische verzorging

€ 75,00

• Gebruik kamerscherm (per opbaring)

€ 34,00

• Natuurkist in grotere maten (prijs vanaf)

€ 369,23

• Crematie zonder gebruik van aula met bijzijn van nabestaanden tijdens oveninvoer

€ 399,00

•E
 xtra overbrenging van de overledene in een natuurkist naar een andere locatie. Denk bijvoorbeeld
aan een kerk, café of zalencentrum. De kosten zijn inclusief het gebruik van een schaarwagen.
Binnen een straal van 20 km vanuit het uitvaartcentrum Mémorta (Tilburg)
• Toeslag kosten overbrengen buiten de regio na 20 km (per km)

€ 299,00
€ 1,75

• Crematie met kort afscheid in klein gezelschap in het crematorium Diessen

€ 350,00

•Z
 elf de datum en tijd bepalen van de crematieplechtigheid crematorium Diessen

€ 200,00

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.

T. 013 231 00 13
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
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