Tarievenoverzicht
2020
Zuideinde 62A
1121 CM Landsmeer
Postbus 62
1120 AB Landsmeer
Melden en reserveren: 06-15 42 49 24.
Bereikbaar 7 dagen per week van
08.00 uur tot 22.00 uur.
info@uitvaartcentrumlandsmeer.nl
www.uitvaartcentrumlandsmeer.nl

Voor informatie en/of reserveringen: 06-15 42 49 24

Standaard opbaring

Overig

Standaard opbaring, max. 6 dagen, excl. condoleance- of familiebezoek

€ 250,00

Gebruik verzorgingsruimte, per uur.

€ 50,00

Standaard opbaring, verlenging per dag na 6 dagen

€ 50,00

Klokluiden

€ 35,00

Standaard opbaring korter dan 6 dagen, per dag

€ 60,00

Gebruik geluidsinstallatie bij het graf (incl. plaatsen)

€ 50,00

Familiebezoek (45 min.), incl. koffie/thee. (incl. Personeel en max. 25 personen)

€ 125,00

Gebruik rijdende baar (incl. Rok)

€ 50,00

Verlengen familiebezoek per 15 minuten

€ 25,00

Niet retourneren sleutel t.b.v. Gebruik familiekamer (per sleutel)

€ 300,00

Mini afscheid bij vertrek standaard opbaring (30 min, indien familie aanwezig)

€ 95,00

Inbrengtarief
Gebruik Familiekamer

In ontvangst nemen overledene, maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 22:00 uur

Gebruik familiekamer tot max 6 dagen of gedeelte daarvan, incl. koffie/thee.

€ 575,00

Gebruik familiekamer, verlenging per dag na 6 dagen.

€ 110,00

Gebruik familiekamer korter dan 6 dagen, per dag.

€ 125,00

Opbaring voor 1 dag

€ 165,00

Buiten bovenstaande uren

--€ 300,00

Accomodatiegebruik
Gebruik aula uitsluitend voor een condoleance
- Tot maximaal 90 minuten

€ 275,00

- Verlenging condoleance, per 30 minuten

€ 50,00

Gebruik aula voor afscheidsceremonie en/of koffietafel
- Tot maximaal 90 minuten
- Verlenging gebruik aula, per 30 minuten
Weekend toeslag gebruik aula (vast bedrag)

€ 385,00
€ 50,00
€ 225,00

Meer informatie
Heeft u aanvullende wensen of vragen? Wij helpen u graag verder.
Laat uw uitvaartverzorger contact met ons opnemen.

De duur van het gebruik van de aula voor een afscheidsceremonie en/of koffietafel start op het moment van
inloop van uitvaartleider, familieleden of belangstellenden, met een minimale tijdsduur van 30 minuten.

Alle tarieven zijn bedragen in euro’s, prijswijzigingen voorbehouden
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