Rouwzorg Riny
Persoonlijke uitvaartverzorging voor een eerlijke prijs

Totaalpakket uitvaartverzorging

(vanaf) € 2.600,-

*

Het Rouwzorg totaalpakket bestaat uit:
- Begeleiding van de uitvaartleider vanaf de melding van overlijden tot en met de nazorg.
- Basisverzorging van de overledene samen met de nabestaanden.
- Afnemen van een vingerafdruk (nu digitaal)
- Dagelijks contact, aanwezig zijn tijdens de uitvaart.
- Thuisopbaring en gebruik van alle benodigde materialen hiervoor. bv. kamerschermen, extra airco
- De uitvaart zal plaats vinden op een doordeweekse dag.
- Kist (keus uit 3 modellen)
- Aangifte van overlijden. incl. acte van overlijden in de gemeente Oldebroek
- Rouwvervoer op de dag van de uitvaart
- Bij begraven een tijdelijk gedenkmonument met de naam van de overledene

* excl. kosten begraven en grafmonument.

* De volledige omschrijving van dit totaalpakket vindt u op de volgende bladzijde.

Riny van de Worp,

tel. 06 5478 3435

Volledige omschrijving totaalpakket uitvaartverzorging Rouwzorg Riny.
De uitvaartleider zal u bijstaan en al het regelwerk voor u uit handen nemen. Hij zal u helpen waar nodig als u zelf
dingen wilt regelen. Dagelijks zal hij contact met u hebben tot en met de dag na de uitvaart. Maar ook nazorg in de
periode na de uitvaart. U kunt altijd weer contact met hem opnemen als u vragen heeft.
Samen met nabestaanden zal hij u bijstaan bij het verzorgen van de overledene. Het wordt als heel dankbaar ervaren
door de familie zelf als men helpt bij de laatste verzorging. Ziet u er tegenop, maar wilt u er wel bij zijn dan zal hij u
stap voor stap vertellen hoe alles in zijn werk gaat. Wanneer er extra personeel van Rouwzorg Riny nodig is voor de
laatste zorg zal er een toeslag zijn.
De volgende toeslagen worden gerekend: Als de uitvaart op zaterdag zal plaats vinden is de toeslag € 150,Bij een extra avond condoleren is de toeslag € 100,- Woont men buiten de gemeente Oldebroek zal er een toeslag
worden berekend van € 10,- vanaf de Rondweg in Wezep. Woont men bv in Heerde. Dit is 11 km vanaf de Rondweg
in Wezep zal er een toeslag zijn van € 110,Wij kunnen vrijblijvend een digitale vingerafdruk nemen van uw dierbare. Deze kunt u gebruiken om te verwerken in
een sieraad, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een schilderij, kunstwerk, of zelfs
behang. Vraag ons om meer informatie.
Thuisopbaring is nagenoeg altijd mogelijk. Hoe fijn is het om dit thuis te kunnen doen. Wij hebben de middelen om
een afscheiding te maken door middel van kamerschermen, gordijnen wand, maar ook div accessoires als
kaarsenstandaards, een extra mobiele airco als het erg warm is in de kamer.
Kiest men voor opbaring in de familiekamer in de Hoeksteen te Hattemerbroek is er een toeslag van max € 500,per dag wordt € 100,- berekend tot maximaal € 600,Men kan kiezen uit 3 modellen kisten. Deze staan altijd op voorraad. Wanneer men kiest voor een andere uitvoering
of grotere afmetingen is er een toeslag en kan er een korte levertijd zijn.
We hebben 4 types rouwkaarten. Traditioneel met een zwarte en grijze rand en ook 2 blanco kaarten wit en bio top.
Voor de eerste 30 kaarten berekenen we € 150,- dit is inclusief opmaak, enveloppen, postzegels en
rouwverzendenveloppen. Neemt men meerdere kaarten dan zal er € 3,- per kaart worden gerekend.
Een rouwstuk kunnen we voor u verzorgen. Voorbeelden hiervan kunnen wij u tonen in onze map.
Wij bezorgen zelf de kist en zorgen voor het rouwvervoer op de dag van de uitvaart tot een maximum van 50 km
kunt u gebruik maken van de rouwauto. Bij overschrijding zal er € 1,25 / km worden berekend.
U ontvangt van ons een tijdelijk gedenkteken. Dit zal een leisteen zijn met de afdruk van een foto met tekst erop.
Deze worden vervaardigd door: www.giftsbyjess.nl
Prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2021

Tenslotte.
Er zullen altijd nog vragen zijn als u dit leest. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden om een
uitvaart te laten plaats vinden naar uw persoonlijke wensen. Ook bij vragen over uitvaartverzekeringen. Vaak
kunnen wij toch de uitvaart verzorgen. Neem gerust een kijkje op onze website voor de mogelijkheden die wij u
kunnen bieden, of neem persoonlijk contact met ons op.

www.rouwzorgriny.nl

info@rouwzorgriny.nl

tel. 06 5478 3435

