Voorbehoud Tarieven GUV:
De dienstentarieven in deze folder zijn tarieven van
GUV Uitvaartverzorging. Indien u gebruik maakt van de
uitvaartbegeleiding van GUV bent u aanzienlijk goedkoper uit!
Dat kan meer dan duizend euro schelen!

GUV
uitvaartkostenmeter

Bij kinderen jonger dan 18 jaar rekent GUV, indien deze kosten niet door
een verzekeraar vergoed worden, géén tarief voor de uitvaartbegeleider!
Heeft u hier vragen over, schroomt u dan niet contact op te nemen.

Voorbespreking-informatiegesprek:
De uitvaartbegeleiders kunnen, kosteloos, al uw wensen met u bespreken
en alle mogelijkheden toelichten. Ook kunnen zij een begroting voor u
maken zodat u precies weet wat de kosten van een uitvaart volgens uw
wensen zouden zijn.

Mijn Laatste Wensen:
GUV heeft een speciale brochure waarin u al uw wensen op kunt nemen
zodat nabestaanden een handvat hebben op het moment dat er een
overlijden plaats vindt. Een fijne gedachte dat uw nabestaanden niet
hoeven te twijfelen over uw wens van bijvoorbeeld de keuze tussen
begraven en cremeren.

Verzekeren kunt u zelf bij GUV

Achterhoek

Wilt u, op basis van de uitkomsten van deze uitvaartkostenmeter, een
verzekering sluiten bij onze zustermaatschappij GUV Uitvaartverzekering?
Dan kunt u zich via de website van uw adviseur eenvoudig, goed en
goedkoop verzekeren bij GUV. Heeft u geen adviseur, dan mag u dit
rechtstreeks op de site van GUV doen.

Heeft u vragen? Bel ons, wij staan u graag te woord!
Of stuurt u een mail naar: uitvaart@guv.nl.
Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Romienendiek 2B, 7122 PA Aalten

|

T 0900 - 700 7000 (lokaal tarief)

www.guv.nl

Dan weet u waar u
aan toe bent

Uit
Uit
Cre

Verzamelstaat
Bereken zelf de uitvaartkosten

1. Basistarief

8. Drukwerk

Met de uitvaartkostenmeter van GUV Uitvaartverzorging ziet u welke
mogelijkheden er zijn en de kosten die daaraan verbonden zijn.

100 rouwbrieven met porti
150 rouwbrieven met porti
200 liturgieën (A4-formaat)
200 bidprentjes met
kleurenfoto

Hoe vult u de uitvaartkostenmeter in?

€
€
€

260,00
325,00
150,00

€

165,00

€

440,00

9. Opbaring

U maakt bij de onderdelen 1 tot en met 14 een keuze op basis van uw
wensen en vult de bijbehorende bedragen in op de verzamelstaat.
Bij sommige posten kunt u meerdere bedragen invullen. Vervolgens
telt u de bedragen op en weet u wat een uitvaart volgens uw wensen
zou kosten als GUV die verzorgt.

In uitvaartcentrum GUV
(Inclusief 2 bezoeken)

Thuisopbaring
€ 250,00
Thanatopraxie i.c.m opbaring in
uitvaartcentra GUV
€ 450,00
Thanatopraxie thuisopbaring €

1. Basistarief GUV Uitvaartverzorging

4. Crematie GUV Berkenhove

Uitvaartbegeleiding, overleg met kerk,
begraafplaats etc.,
wettelijke formaliteiten en
administratiekosten.
€ 1.485,00

Incl. crematieplechtigheid, koffie
kamer, audio/video, internetuitzending
Gebouwen ruim 2 uur exclusief
vrij ter beschikking

Bij overlijden van een kind jonger dan
18 jaar geldt een speciale regeling! Z.O.Z.

Crematie
Administratie asafhandeling
Extra half uur
Extra kosten zaterdag/avond

2. Uitvaartkist
Eenvoudig (printfolie)
Eiken fineer
Massief eiken (vanaf )

€
€
€

275,00
485,00
775,00

3. Graf (duur 20 jaar)
Grafkosten verschillen per gemeente of
kerk. Voorbeelden zijn:
R.K. Lichtenvoorde (20)
€ 2.200,00
R.K. Groenlo (20)
€ 1.850,00
R.K. Beltrum (20)
€ 850,00
R.K. Lievelde (20)
€ 850,00
Algemene Winterswijk (20)
€ 3.200,00
Algemene Aalten (20)
€ 2.100,00

€ 1.215,00
€
72,50
€ 135,00
€ 265,00

5. Koffietafel GUV Berkenhove
100 pers. koffie met cake
100 pers. koffie met broodjes

€
€

485,00
790,00

€ 350,00
€ 650,00
€ 1.600,00

7. Bloemstuk
Eenvoudig bloemstuk
Luxe bloemstuk

10. Plechtigheid of kerkdienst
Uitvaartcentrum GUV

€

430,00

€
€

550,00
850,00

(incl. zaal voor koffietafel)

Kerk
Kerk Groenlo

11. Vervoer overledene en volgauto’s
Overbrengen overledene
inclusief laatste verzorging
Uitvaartrit
Uitvaartrit via kerk
Volgwagen

€

210,00

€
€
€

167,50
225,00
135,00

€

545,00

€
€

100,00
225,00

Zes dragers (professionele)

13. Grafmonument (vanaf prijzen)
Eenvoudig (staande steen)
Compleet monument

2. Uitvaartkist		 €
3. Grafkosten		 €
4. Crematiekosten

€ 1.500,00
€ 2.500,00

€

5. Koffietafel		€
6. Advertenties

€

7. Bloemstuk

€

8. Drukwerk		€
9. Opbaring		€
10. Plechtigheid		

€

11. Vervoer		
€
12. Dragers		
€
13. Grafmonument

12. Dragers

6. Advertentie(s)
Lokale krant
In een regionale krant
Landelijke krant

685,00

(Incl. vervoer en thuisopbaring)

€

€

14. Diversen		
€

Totale kosten		

€

14. Diversen
Live muziek, fotograaf etc.

Prijspeil januari 2017. Prijzen derden zijn
onder voorbehoud. GUV kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen.

