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Tarieven 
Met ingang van 1 januari 2019 – prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden 

Diensten Barbara Uitvaartverzorging   

Tarief voor de regeling, uitvoering en administratie van de uitvaart  € 2.680,00 

Zorg voor de overledene  

Overbrengen overledene in de regio Utrecht, max 30 km. 

Overbrengen koeling / kist in de regio Utrecht, max 30 km. 

Laatste verzorging overledene 

Gebruik Uitvaartcentrum voor opbaring, incl. familiebezoek en condoleance 

Gebruik Uitvaartcentrum voor opbaring, excl. familiebezoek en condoleance 

Appartement / afscheidssuite incl. 1 avond aula 

Thuisopbaring incl. gebruik koeling en ophalen rouwgoederen 

Thuiscontrole bij Thanatopraxie 

Massief vuren kist vanaf 

Massief eiken ongelakt kist vanaf 

 € 275,00 

€ 275,00 

€ 145,00 

€ 525,00 

€ 260,00 

€ 450,00 

€ 525,00 

€ 125,00 

€ 460,00 

€ 659,00 

Drukwerk / aankondiging overlijden  

Opmaakkosten rouwbrief / dankbetuiging / uitnodiging 

Eigentijdse rouwbrief met diverse afbeeldingen, o.a. in kleurendruk, per 10 stuks incl. postzegels, vanaf 

Eigentijdse dankbetuiging met diverse afbeeldingen, o.a. in kleurendruk, per 10 stuks incl. postzegels, vanaf 

Zetkosten rouwkaart / bidprentje / dankbetuiging met foto 

 € 40,00 

€ 37,50 

€ 27,50 

      € 85,00 

 

Overig drukwerk  

Liturgieboekje, per stuk 

Orde van Dienst (1 A4 dubbelgevouwen) 

Opmaakkosten liturgieboekje en Orde van Dienst 

 € 3,50 

€ 1,00 

€ 65,00 

Advertentie   

Advertentie in het AD / Utrechts Nieuwsblad, afhankelijk van aantal mm, circa 

Advertentie in landelijk dagblad, zoals Trouw, NRC, Volkskrant, afhankelijk van aantal mm, circa 

 € 650,00 

€ 1.600,00 

Dag van de uitvaart   

Rouwauto zilvergrijs (maximaal 30 km.) 

Volgauto 7 persoons zilvergrijs (maximaal 30 km.) 

Extra autokosten per km buiten de regio (vanaf 30 km.) 

Wachttijd indien een kerkdienst aan begrafenis / crematie voorafgaat 

Drager per persoon 

 € 280,00 

€ 300,00 

€ 1,00 

€ 295,00 

€ 80,00 

Overige   

1 uittreksel burgerlijke stand 

Strooibloemen p.p. 

Koffietafel in Barbara Uitvaartcentrum per persoon vanaf 

Koffie / thee in uitvaartcentrum 

Frisdrank in uitvaartcentrum 

 € 13,40 

€ 0,50 

€ 18,00 

€ 2,00 

€ 2,00 

Belegd zacht broodje (wit en bruin) in uitvaartcentrum 

Dienst in aula van Barbara Uitvaartcentrum 

 € 2,50 

€ 125,00 

Serveerkosten (bij eigen consumpties)  € 60,00 
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Vervolg Tarieven 
Met ingang van 1 januari 2019 – prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden 

 

Crematiekosten 

 

Crematorium Daelwijck, Utrecht, met gebruik van accommodatie 90 minuten 

Crematorium Noorderveld, Nieuwegein, met gebruik van accommodatie 90 minuten 

Crematorium Den en Rust, Bilthoven, met gebruik van accommodatie 120 minuten 

Crematorium Domstede, Utrecht, met gebruik van accommodatie 120 minuten 

Crematorium Amersfoort, met gebruik van accommodatie 105 minuten 

 

 € 1.378,00 

€ 1.395,00 

€ 1.420,00 

€ 1.420,00 

 € 1.366,00 

Begrafeniskosten  

Grafrechten R.K. Begraafplaats St. Barbara Utrecht   

Algemeen graf, 15 jaar, excl. onderhoud 

Particulier graf 2 personen, 20 jaar, excl. onderhoud 

 € 1.165,00 

€ 2.807,00 

Grafrechten gemeente Utrecht; Soestbergen, Kovelswade, Tolsteeg en Daelwijck  

Algemeen graf, 10 jaar, incl. onderhoud 

Particulier graf 2 personen, 20 jaar, incl. onderhoud 

 € 1.224,00 

€ 4.594,00 
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OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTEN VAN BARBARA UITVAARTVERZORGING 

 
Het tarief voor de regeling, uitvoering en administratie van de uitvaart wordt jaarlijks door het bestuur van de 
coöperatieve vereniging Barbara Uitvaartverzorging vastgesteld. 
 
Voor dit tarief worden in 2019 de volgende diensten geleverd: 
 
• De bespreking en regeling van de uitvaart op een door u opgegeven adres; 
 
• Het uitwerken van het regelgesprek op kantoor en het maken van alle afspraken m.b.t. de uitvaart; 
 
• De aangifte bij de burgerlijke stand en het verzorgen van de akte van overlijden; 
 
• Het vervullen van de overige formaliteiten (verzorgen doktersverklaring etc.); 
 
• Levering en verzorging van het condoleanceregister op de begraafplaats / in het crematorium, alsmede in de 

rouw- en ontvangkamer; 
 
• Het eventueel bezorgen van de rouwkaarten bij PostNL, inclusief de verzendenvelop; 
 
• Contacten onderhouden met u en de overige nabestaanden, alsmede de beschikbaarheid voor het 

beantwoorden van al uw vragen omtrent de uitvaart; 
 

• Overheadkosten, zoals de exploitatie van Barbara’s uitvaartcentra in Utrecht en Vleuten, personeelskosten, 
energie- en communicatiekosten, verzekeringen, autokosten etc. 

 
• U ontvangt de gids “Zorgen erna”; 
 
• Het eventueel verzenden van verzekeringspolissen; 

 
• Een nazorggesprek met een professionele rouwconsulente, voor een ieder die dat nodig heeft; 
 
• Het verzorgen van een openbare herdenkingsdienst in de eigen aula, bedoeld voor nabestaanden om 

gezamenlijk stil te staan bij een verlies en daarin steun te vinden. 
 
 


