
Wat kost een begrafenis?  
Onderstaand overzicht is geen offerte maar geeft u een indruk van de kosten voor een begrafenis in 2023.  

In dit overzicht gaan we uit van een overlijden en opbaring thuis en kerkdienst met begraving. 

  

Basistarief Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding: kosten van aanneming, regeling en uitvoering van de begrafenis door 

uitvaartleidster, incl. het vervullen van de wettelijke formaliteiten, incl. alle hieraan verbonden werkzaamheden met 

daarbij een:    

                       

Afscheidsdienst in kerk of locatie en begraafplaats             
   

€ 2195,00  

Aangifte overlijden bij gemeente                 €     15,70  

Mortuariumkosten bij overleiden in ziekenhuis  
                                                                                    (ETZ Tilburg € 196,81 / Jeroen Bosch ZH € 223,00)     
  
Overbrengen overledene van plaats van overlijden naar woonhuis/afscheidshuis  
binnen een straal van 30 km 

 

                €   250,00  

Verzorging overledene (thuis of in Huis van Afscheid)          
Verzorging overledene (thuis of in Huis van Afscheid) samen met familie  
  

€   275,00  
€   310,00  

Thuisopbaring incl. huur koeling en eventuele extra controlebezoeken          
Huur airco, plaatsing bij overbrenging/verzorging 
Huur kamerscherm, 3 delen 
  
Huis van Afscheid:  
€ 170,00 per dag voor 24-uurs kamer  
€ 127,50 opbaring per dag (dag van aankomst tot en met de dag van vertrek) 
€ 62,50 per besloten rouwbezoek naasten van 30 min  
€ 140,00 per openbaar rouwbezoek van 60 min.   
€  30,00 per 15 minuten extra voor besloten of openbaar rouwbezoek  
  
Drukwerk/verzending:  

€  495,00 
€  125,00 
€    75,00  
 
 

Rouwkaarten maatwerk, formaat 11 x 17 of 15 x 15 cm, 75 stuks                    €  330,25  

Gedachteniskaartjes met foto of afbeelding, 75 stuks                                                                      €  299,00  

Rouwzegels NL, 75 stuks                             €    75,75  

Rouwverzendenvelop 2 stuks                            
  
Advertentie: 
Prijs afhankelijk van oplage landelijke of regionale krant  

€      8,20  
 
 
PM 

     
Uitvaartkist:   
Naturel-, grijs- of witwax met katoenen bekleding 

 
 
€   654,00 

  
Kist bezorgen en in de kist begeleiding van overledene (binnen de regio)                                
Kist bezorgen en in kist leggen aansluiting bij verzorging/overbrenging  € 155,00  
  

€   235,00  

Rouwauto, zwart of zilvergrijs (keuze uit Cadillac of Mercedes) van woonhuis of rouwcentrum naar  
kerk/begraafplaats (binnen de regio)   
  

 
€   380,00 

Uitvaartdienst kerk met kerkbijdrage                ca.    
(zonder kerkbijdrage ca. € 590,-, bedragen kunnen variëren per parochie/gemeente)  
(prijzen locaties bijv. IJzeren Man of Kasteel Maurick op aanvraag)  
 

€   490,00  

Dragersgilde/gastvrouwen- of heren tijdens uitvaartsdienst, per 2 pers. € 185,00                            4 pers. 
Condoleancekaartjes      
  
 

€   370,00 
€     30,00   



Begraafplaats Orthen: nieuw graf, delven/dichten, grafrecht 20 jaar:  
 
Per begraafplaatsen gelden verschillende tarieven                `          € 2835,00 
                  

               

Condoleancebijeenkomst                               PM  

 

Totaal (excl. PM-posten)                               € 8.388,90  


