
 

 

 

 

Tarievenkaart  losse diensten en producten van Charon Uitvaartbegeleiding 2022 
 

Omschrijving           Vergoeding Bijzonderheden 
Laatste verzorging € 125,00 per uur 
Aangifte overlijden € 75,00 Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum 
Aangifte overlijden   € 125,00 Heerhugowaard, Schagen 
Aangifte overlijden   € 150,00 Amsterdam, Haarlem, Beverwijk, Hoorn, Hollands Kroon 
Akte overlijden (incl 7 kopieën) € 20,00 
Tussentijdse controle overledene € 125,00 per uur 
Assistentie dag van afscheid/condoleance € 125,00 per uur 
Telefonische assistentie € 125,00 per uur 
Overige werkzaamheden € 125,00 per uur 
Vaste administratiekosten   € 150,00 per factuur 
 
Opbaring 
Gebruik koeling (gehele periode)   € 275,00 incl. installeren, excl. bezorgen en ophalen 
Leveren van de BIO SAC per stuk   € 100,00 minimaal 2 nodig excl. bezorgen 
Gebruiksmaterialen grasopbaring € 25,00 excl. graszoden 
Thanatopraxy vanaf   € 650,00 
Gebruik baar voor opbaring   € 125,00 excl. bezorgen en ophalen 
Schragen voor onder de grafkist per paar € 50,00 excl. bezorgen en ophalen 
Kamerscherm (gehele periode) € 75,00 excl. bezorgen en ophalen 
Kerk kandelaar (per stuk) € 25,00 excl. bezorgen en ophalen 
Kandelaar hout (per stuk) € 10,00 excl. bezorgen en ophalen 
Franse kandelaar € 25,00 excl. bezorgen en ophalen 
Mobiele airco (indien beschikbaar) per dag € 75,00 excl. bezorgen en ophalen 
 
Rouwkaart, rouwadvertenties 
Begeleiden en regelen proefdruk en kaarten   € 125,00 per uur 
Opmaken kaart (door Dutch Printoffice)   € 85,00 per uur 
Enveloppen vanaf € 0,40 per stuk 
Drukken kaart incl afwerking vanaf € 3,20 per stuk 
Opmaken rouw- en medelevenadvertentie(s)   € 40,00 per advertentie 
Fotobewerking   € 95,00 per uur 
Rouwzegels per stuk € 0,96 
Verzendset € 7,50 
Foto op A4 € 7,50 
Fotolijst tot A4   € 20,00 
 
Vervoer 
Rouwauto Charon 
Qashqai (zelf rijden)   € 200,00 Eigen risico van 500 euro 
Volvo V70 (donkerblauw) (zelf rijden)   € 200,00 Eigen risico van 500 euro 
Loopkoets   € 250,00 excl. transportkosten 
Staatie rouwvervoer vanaf   € 315,00 
Schaarwagen met rok € 75,00 per dag excl. bezorgen 
 
Overig 
Dragers per persoon € 105,00 vanaf en per drager 
Beamer per dag   € 100,00 excl. bezorgen en ophalen 
Scherm voor beamer per dag € 30,00 excl. bezorgen en ophalen 
Condoleanceboek met vulling € 50,00 25 bladen (200 personen) 
Zorgna boek (partner of alleenstaand) € 20,00 
Dag Lieve... (voor kinderen) € 15,00 
 
Kisten en manden vanaf   € 520,00 excl. bezorgen 
Houten vlinder (kistsluiting) € 25,00 per stuk 
Bezorgen/ophalen producten € 30,00 in straal van 10 km rondom Egmond aan den Hoef 
Bezorgen/ophalen producten toeslag per km.                         € 1,00 buiten de straal van 10 km rondom Egmond aan den Hoef 

 


