
uitvaartccntru 

Tarieven 2020 038-454 88 78 

Opbaring 24-uurs kamer (142,- per dag 

Gekoelde bewaring zonder bezoek, geen vertrek met familie (100,- per dag 

Bij gekoelde bewaring bezoek of vertrek met familie (per half uur) ( 73,- 

Aula voor afscheidsplechtigheid (dagelijks) ( 325,- 

Aula voor afscheidsplechtigheid na 17:00 uur (dagelijks) (375,- 

Aula voor gebruik catering met vooraf gebruik aula voor afscheidsplechtigheid 
(max. 1,5 uur) onbeperkt koffie/thee (5,95 per persoon 

Gebruik aula voor catering in combinatie met onbeperkt koffie/thee 
zonder afscheidsplechtigheid vooraf (max. 1,5 uur) (7,95 per persoon 

Gebruik uitvaartcentrum voor luxe catering 
(max 2,5 uur) incl. 2 consumpties wijn, bier, fris en notenarrangement ( 12,95 per persoon 

Condoleance ( na 17.00 uur en op zondag) koffie en thee wordt per kop 
berekend ( 300,- 

Condoleance (tot 17:00 uur) koffie en thee wordt per kop berekend ( 200,- 

Verlenging per half uur ( 95,- 

Geluidsopname op usb (40,- 

Beeldopname op usb ( 55,- 

Het maken van een PowerPoint per presentatie ( max. 25 foto's) ( 25,- 

Gebruik loopkoets (47,50 

Huur vleugel (90,- 

Gebruik verzorgingsruimte voor rituele bewassing max. 1,5 uur ( 325,- 

Gebruik verzorgruimte alleen voor een verzorging, 
dus zonder opbaring op kamer of centrale koelruimte (75,- 



Prijzen per persoon 

Zwols arrangement de luxe: 
Zwolse blauwvinger, Zwollenaartje c 5,- 

Zoetarrangement: 
cake, koekjes, bonbons, chocolade (3 per persoon) { 3,85 

Cakearangement: 
drie verschillende soorten cake { 2,- 

Broodjesarrangement: 
gesorteerde broodjes met divers beleg en krentenbollen {5,50 

Broodjesarrangement met soep: 
groente- , tomaten- of champignonsoep { 10,50 

Krentenwegge: 
2 plakken per persoon (met of zonder roomboter) c 3,60 

Gebaksarrangement: 
diverse soorten gebak {3,95 

Broodjesarrangement de luxe: 
gesorteerde broodjes met zalm, brie e.d. 2 per persoon { 10,50 

Broodjesarrangement de luxe met soep: 
groente- tomaten- of champignonsoep { 15,- 

Notenarrangement: 
(per tafel) notenmix en zoute koekjes {6,50 

Kaas- en worstarrangement: 
diverse soorten kaas en worst (per tafel) { 8,50 

Borrelarrangement: 
luxe koude hapjes (3 per persoon) { 8,- 

Snackarrangement: 
gefrituurde hapjes (3 per persoon) e 2,70 

Dranken 
Koffie/thee (per kop) 
Frisdrank 
Wijn 
Bier 
Overige dranken 

{2,20 
{2,40 
c 3,75 
{2,90 
Op aanvraag 


