Uitvaartkosten 2012
Weten waar u aan toe bent

Basiskosten

Begrafenis

Crematie

€ 1.970,-

€ 1.970,-

Uw uitvaart

Het verzorgen en regelen van de uitvaart door een Monuta uitvaartverzorger, laatste
verzorging van de overledene, bezorgen van de uitvaartkist voor thuisopbaring of
overbrengen van de overledene naar het uitvaartcentrum.

Opbaring in Monuta uitvaartcentrum

€

475,-

€

475,-

Rouwkaarten
(75 stuks, inclusief porti en verzendset)

€

250,-

€

250,-

Uitvaartkist (eenvoudig)

€

475,-

€

475,-

Bloemen

€

75,-

€

75,-

Advertentie

€

550,-

€

550,-

Begrafenis of crematie

€ 1.800,-*

Dragers (4 personen)

€

355,-

€

355,-

Rouwdienst in kerk

€

345,-

€

345,-

Staatsievervoer met rouwauto
(op de dag van de uitvaart)

€

225,-

€

225,-

Volgwagen (voor 4 personen)

€

195,-

€

195,-

Kofﬁe met cake (100 personen, 2 keer kofﬁe)

€

520,-

€

520,-

Dankbetuigingen (75 stuks, inclusief porti)

€

195,-

€

195,-

Grafsteen staand / sierurn

€ 2.200,-

€

250,-

Aanvullende wensen

€

**

€

**

Totaal

€ 9.630,-

€ 1.100,-

€ 6.980,-

* Dit bedrag is een schatting voor een graf met een looptijd van 20 jaar. De grafkosten variëren tussen
de € 500,- en € 6.500,-. Dit verschilt per gemeente en per begraafplaats.
** Dit bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Wilt u bijvoorbeeld live-muziek? Dan kunt u
daarvoor zelf een bedrag invullen.
Aan deze kostenbegroting kunt u geen rechten ontlenen. De vermelde bedragen
gelden voor 2012 en zijn indicatief. Het betreft gemiddelde bedragen voor Nederland,
regionaal kunnen andere prijzen gelden. Op het moment van overlijden kunnen de
kosten hoger of lager zijn. Uw wensen en persoonlijke situatie kunnen in de loop
van de tijd veranderen. Ook kunnen tarieven wijzigen. Daarom raden wij u aan om
minimaal eens per drie tot vijf jaar een nieuwe kostenbegroting te laten maken.

Uitvaartkosten 2012
Weten waar u aan toe bent
De mogelijkheden om uw uitvaart in te vullen zijn eindeloos. Uw persoonlijke
wensen bepalen wat uw uitvaart uiteindelijk kost. Op de achterkant van dit
formulier vindt u een indicatie van de gemiddelde uitvaartkosten. Uw verzekeringsadviseur bespreekt graag samen met u wat uw wensen zijn. Op basis
daarvan wordt een persoonlijke kostenbegroting gemaakt.
Uitvaartwensen vastleggen
Wij raden u aan uw wensen vast te leggen. Dat
geeft veel rust voor uzelf en uw nabestaanden.
U kunt zelf kiezen hoe u uw wensen wilt
vastleggen, op papier of online.
Schriftelijk
Monuta Uitvaartwens is een overzichtelijk
formulier waarmee u eenvoudig uw persoonlijke
wensen vastlegt. Alle onderdelen van de uitvaart
staan op het formulier. U kunt tot in detail
opschrijven welke wensen u heeft voor bijvoorbeeld de muziek, de rouwkaart en het rouwvervoer. Als u het ingevulde formulier weer
naar ons opstuurt, krijgt u van ons een keurig
uitgewerkt overzicht terug. Uw uitvaartwensen
staan dan geregistreerd bij Monuta. Dat is handig,
want zo zijn uw uitvaartwensen altijd beschikbaar.
Ook als uw nabestaanden de papieren niet
kunnen vinden. Vraag Monuta Uitvaartwens
gratis aan via uw verzekeringsadviseur.

Hier kunt u uw keuzes stap voor stap vastleggen.
Compleet met muziekfragmenten en foto’s van
bloemen en kisten. Er is ook ruimte voor uw eigen
creatieve ideeën. Bovendien kunt u uw wensen
gemakkelijk doorsturen naar uw familie en vrienden,
dan zijn zij meteen op de hoogte van uw wensen.
Vrijblijvende afspraak
Wilt u graag een begroting voor uw persoonlijke
uitvaartwensen of wilt u weten of uw huidige
verzekering nog aansluit bij uw wensen? Maak
dan vandaag nog een vrijblijvende afspraak met
uw verzekeringsadviseur.
Bel bij een overlijden 0800 - 023 05 50 (gratis).
Dag en nacht, ook in het weekend.

Online
Wilt u uw wensen liever online vastleggen?
Ga dan naar www.monuta.nl/uitvaartwens.

Aan de teksten van deze folder
kunt u geen rechten ontlenen.
Bekijk voor gedetailleerde informatie
onze polisvoorwaarden.
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