
 Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 

De prijzen van kisten-omhulsels variëren afhankelijk van model en wensen, incl. wet-
telijk document, excl. bezorgkosten (eco populier is bijvoorbeeld 645,00)
Apart bezorgen kist, in Groningen vanaf

ca. 600,00—1800,00
of meer

85,00

Rouwbrieven enkelzijdig zwart-wit incl. envelop, per stuk
Rouwbrieven dubbelzijdig zwart-wit incl. envelop, per stuk
Rouwbrieven enkelzijdig kleur incl. envelop, per stuk
Rouwbrieven dubbelzijdig kleur incl. envelop, per stuk
Lay-out met alleen tekst of volgens bestaand voorbeeld of eigen gemaakte lay out 
verwerken vanaf (bij meerdere concepten of aanpassingen wordt het bedrag hoger) 
Lay-out met eigen of andere afbeeldingen, vanaf 
(bij bewerken van afbeeldingen of meerdere afbeeldingen wordt het bedrag hoger)
Digitale rouwbrief voor verzending 15,00
Postzegels à 0,96; enveloppen rouwdrukwerk à 3,20       

               2,20           
                     2,60

                      2,90
                   3,10

                      105,00

120,00

Overlijdensberichten krant, afhankelijk van grootte (mm en kolommen) en van krant
(plaatselijke week- of huis-aan-huisbladen zijn goedkoper) 
Voorbeeld: Dagblad vh Noorden 395-495-695-795 Kleur mogelijk (zonder kleurtoeslag 
bij NDC media, elders plus ca. 25%) 

395,00—ca. 1655,00 
of meer

Huur koeling t.b.v. thuisopbaring (bij geen bijzonderheden)
Eventueel gebruik opbaarplank  75,00 kamerschermen 25,00 

350,00

Opbaren uitvaartcentrum in stad, (afhankelijk van welke) per dag vanaf (O&S) 150,00

Huren andere ruimte voor opbaren, (afhankelijk van welke), vanaf 90,00 per dag

Kosten mortuarium  ziekenhuis  (afhankelijk van overlijden in ziekenhuis of ‘niet 
klinisch’; aantal handelingen en dagen (per extra ligdag 101,55) Tot 1 jr: 73,80

147,60– 247,40

Vervoer vanuit huis-rouwcentrum, ziekenhuis-huis etc. vanaf
(weekend-avond 70,00 extra.  Buiten Groningen plus 1,80 per km)

200,00

Extra personeel bij verzorgen/in kist leggen, 1 persoon (weekend-avond 70,00 extra)
2 personen (weekend-avond: 140,00 extra) 
Assistentie op de dag van de uitvaart, per persoon per uur 

175,00
210,00

60,00

Crematie of begrafenisrit rechtstreeks (in Groningen) vanaf (weekend-avond 70,00 extra)
(buiten Groningen plus 1,80 per km) 

200,00

Dragers of draagsters per persoon (zonder wachttijd), vanaf 81,50

Crematie Y (Yarden): 60 min. 1361,00; 90 min. 1436,00; 120 min. 1611,00; 150 min.
Ommeland en Stad (O&S) tijd naar keuze 1 prijs 1475,00 plus asbestemming 130,00
Crematie zonder gebruik accomodatie: Y 926,00 ;  O&S  (excl asbestemming)

1786,00
1605,00

935,00

Prijzen 2020 in groen, want 2021 nog niet doorgegeven: Huurgraf Selwerderhof 
Groningen 30 jr. 2de  verdieping (voor 2 personen) vrije veld 3867,00, met begraven 
870,00 (9-16 uur) en administratieve afwikkeling 20,00 
(zonder monument, vergunning, onderhoud, e.d. Dit komt later) Samen
Idem graf in een rij,  1ste verdieping 2188,00 plus begraven en adm. afwikkeling
Gebruik koffiekamer excl. consumpties, 1 uur 

4757,00
3078,00

338,00

Condoleanceregister 39,50

Basistarief regelen en verzorgen uitvaart (t/m de zesde dag, daarna komt er 80,00 per 
dag bij). 1 Locatie is bijv. wanneer alles in een crematorium plaatsvindt; 3 locaties wan-
neer er bijv. een bijeenkomst is in een kerk, daarna een begrafenis en een condoleance 
in een restaurant.
(incl. bedrijfskosten welk bedrag hoger kan worden als de afstand meer dan 20 km 
vanuit Groningen is. Dit is 0,80 per km reistijd en autokosten. Overige uren gemiddeld 
en minimaal 15 uren à 80,00 Deze uren kunnen bestaan uit de contacturen met naasten, 
zorg voor de gestorvene, aangifte doen, overleg crematorium/begraafplaats, overlij-
densberichten aan kranten doorgeven, regelen vervoer, aanwezigheid op de dag van de 
uitvaart, gebruikelijke administratieve afwikkeling, e.d.). 

1 locatie 
(crematie) 

1590,00

2 locaties 
(begr. of crem)

1650,00

3 locaties
(begr. of crem.) 

1690,00

Extra kosten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door meer dan 6 dagen tussen overlijden en uitvaart, extra tijd in 
crematorium/kerk/begraafplaats, door grotere afstand, door aanvragen uitstel, door tussentijds ingrijpen 
wanneer bijvoorbeeld de gestorvene op een andere plaats opgebaard moet worden, door extra overleg met 
andere gesprekspartners in de familie, door extra hulp bij een grote of logistiek ingewikkelde uitvaart, 
afwikkelen verzekering (50,00) etc. 

Voor kinderen:
 
Ouders, familie en 
vrienden kunnen veel zelf 
doen:
een mandje kopen en 
bekleden, een kistje 
timmeren, zelf een kaartje 
maken, in de eigen auto 
vervoeren etc., zodat een 
kinderuitvaart doorgaans 
veel goedkoper kan.
Crematorium en 
begraafplaats hebben vaak 
aangepaste tarieven.
 
Het tarief voor het 
regelen en verzorgen passen 
we meestal aan de  situatie 
aan: als er een verzekering 
is kan er maximaal het volle-
dige tarief gevraagd worden. 
Als ouders het zelf 
moeten betalen en er geen 
bijzonderheden zijn die veel 
extra werk vragen rekenen 
we het halve tarief, uitgaan-
de van een uitvaart in beslo-
ten kring op één locatie.
(795,00)

Lotus
uitvaartverzorging 
en –begeleiding

Nellian Dijkema
en medewerksters

 
06 53767142

www.lotusuitvaart.nl
info@lotusuitvaart.nl

 

 

Een indicatie van de prijzen bij een uitvaart (2021) 
 


