Onderstaand geven wij u een indicatie van de kosten van een
uitvaart, door ons, voor onze leden uitgevoerd
Begrafenis Crematie
Begeleiding door uitvaartleider (kostprijs)

€ 405,00

€ 405.00

Verzorgen van overledene (kostprijs)

€ 180,00

€ 180,00

Benodigde dragers (kostprijs)

€ 260,00

€-

2 bedienden bij het koffieschenken
(kostprijs)

€ 130,00

€-

Vervoer van de overledene (kostprijs)

€ 324.00

€ 360.00

€ 25,00

€ 25,00

€ 400,00

€ 400,00

Bijrijder rouwauto
Opbaring in eigen aula (kostprijs) (4
nachten)

€ 1.724,00 € 1.370,00
Kist

€ 400,00

€ 400,00

Drukwerk 80 kaarten

€ 360,00

€ 360,00

Porti/ Verzendset

€ 100.00

€ 100.00

Condoléanceregister

€ 25,00

€ 25,00

Akte van overlijden

€ 16,25

€ 16,25

Administratiekosten

€ 20,00

€ 20,00

Kosten wettelijke registratie

€ 10,00

€ 10,00

€ 900,00

€ 900,00

€ 72,00

€ 72.00

€ 400,00

€ 550,00

€ 65,00

€ 120.00

Advertentie Dagblad van het Noorden
Nota aula
- gebruik bij een uitvaart
- consumpties (100 personen)
- cake/koek
Kosten begraafplaats bij een enkel graf

€ 2.750,00

Grafmonument (enkel)

€ 2.500,00

Crematiekosten
Asbestemming

Informatiefolder 2019

Melding sterfgeval: 0800 0242526
Ledenadministratie:
S.C. Schonewille-Koster  06 51938032 of
via e-mail: delaatste.eerklazienaveen@gmail.com

€ 1.480,00
€ 100,00
€ 7.618.25 € 4153.25

Totaal

Begrafenis-en Crematievereniging
“De Laatste Eer”
Klazienaveen

€ 9.342.25 € 5.523.25

Postbus 25
7890 AA Klazienaveen
K.v.k.: 4036136
Bank: Rabobank Emmen-Coevorden

Ibannummer: NL40RABO0332317358

Algemene informatie:

Pakketten:

De vereniging is opgericht in 1924 en heeft tot doel de erfgenamen van
een overleden lid de praktische zorg uit handen te nemen en tegemoet te
komen in de financiële lasten van een uitvaart.

Vanaf het jaar waarin een lid 19 jaar wordt, kan gekozen worden uit de
volgende pakketten. Wordt u op een latere leeftijd lid van onze vereniging
of u wilt overstappen op een ander pakket, dan dient er een extra bedrag
(inkoopsom) betaald te worden.

Wie zijn wij:
Wij verzorgen condoleances, begrafenissen en crematies.
Wij bezitten een eigen aula aan het Van Echtenskanaal N.Z. 114 te
Klazienaveen. De zaal is geschikt voor circa 100 personen. Achter de aula
bevindt zich de algemene begraafplaats.

Pakket 1:

U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor begraven
of cremeren van € 2.000,00. De contributie voor dit pakket
bedraagt € 42,40 per jaar p.p. levenslang.

Pakket 2:

U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor begraven
of cremeren van € 4.000,00. De contributie voor dit pakket
bedraagt € 84,80 per jaar p.p. tot het jaar waarin u 69 jaar
wordt. Daarna betaalt u een bedrag van € 16,00 per jaar
p.p. voor registratie -en administratiekosten.

Pakket 3:

U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor begraven
of cremeren van € 6.000,00. De contributie voor dit pakket
bedraagt € 127,20 per jaar p.p. tot het jaar waarin u 69 jaar
wordt. Daarna betaalt u een bedrag van € 16,00 per jaar
p.p. voor registratie -en administratiekosten.

Wij werken met eigen deskundig opgeleid personeel. Voor bepaalde
diensten huren wij personeel in.
Wij zijn aangesloten bij de Bond van uitvaartverenigingen in de provincie
Drenthe die op haar beurt weer aangesloten is bij NARDUS, een
overkoepelende organisatie van begrafenisverenigingen en
uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk. NARDUS behartigt de
gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties en levert
een bijdrage in de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
Parkeren:
Bij de oude ingang bevindt zich een parkeergelegenheid. Vanaf hier kan
men naar de begraafplaatsen, maar ook naar de aula.

Personeel (op oproepbasis):
Wij zijn op zoek naar deskundig personeel of degene die hiertoe opgeleid
wil worden voor de verzorging van een overledene en alle bijkomende
werkzaamheden. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer
S. de Haan, tel.06 24916247.

Thuiswonende kinderen zijn, tot het jaar waarin zij 19 jaar worden, gratis
en vallen binnen Pakket 1.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
Voor het betalen van de contributie kunt u ons machtigen om de contributie
te laten incasseren van uw betaalrekening. U kunt kiezen uit betaling per
kwartaal, per halfjaar of per jaar. Bij gespreide betaling is incasso verplicht.
Wenst u geen automatische incasso, dan komt er € 3,00
administratiekosten bij.

