Prijsoverzicht
Verkort prijsoverzicht
Verblijf per dag

€

195,00

Éénmalige schoonmaakkosten aan het einde van het verblijf

€

150,00

Gebruik tweede gastenverblijf, verblijf per nacht/ 2-persoonskamer*

€

90,00

Extra wissel beddengoed en handdoeken*

€

30,00

Condoleancebezoek met begeleiding*

€

150,00

Uitvaartceremonie in besloten kring*

€

545,00

Nazit nadat overledene het afscheidshuis heeft verlaten*

€

115,00

Let op: als ook de uitvaartceremonie bij Buiten Afscheid gehouden wordt, worden
de kosten van de laatste dag niet in rekening gebracht.

Op de volgende pagina’s vind je de nodige informatie over de verschillende onderdelen.

* Deze kosten zijn optioneel.
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Prijsoverzicht
Verblijf bij Buiten Afscheid
Verblijf per dag
Hierbij geldt een verblijf van minimaal 4 dagen.

€

195,00

Deze kosten zijn inclusief:
- gebruik benedenverdieping;
- gebruik van één van de gastenverblijven op de bovenverdieping;
- gebruik verzorgingsruimte bij de laatste verzorging (de kosten van de verzorging zelf worden in
rekening gebracht door de betreffende uitvaartbegeleider);
- gebruik opbaarmeubel, opbaarplateau & koelapparatuur (zoals aanwezig);
- controle ’s ochtends en ’s avonds (terugkoppeling naar uitvaartbegeleider);
- welkomstpakket;
- koffie, thee, koffiemelk en suiker worden dagelijks aangevuld voor algemeen gebruik;
- gebruik van de tuin om het huis & toegang tot achterliggende tuin;
- geluidsinstallatie & televisie om afscheidsdienst voor te bereiden.
Let op: als de uitvaartceremonie bij Buiten Afscheid gehouden wordt, worden de kosten van de laatste dag niet
in rekening gebracht.

Faciliteiten gastenverblijven
-

-

slaapkamer (afsluitbaar) met kingsize-bed, tv, kledingrek, airconditioning;
toilet bovenverdieping;
badkamer, incl. showergel, shampoo, conditioner, handwash, handdoeken, föhn;
wasmachine, droger, strijkplank, -ijzer.

Extra kosten m.b.t. verblijf
Éénmalige schoonmaakkosten aan het einde van het verblijf

€

150,00

Gebruik van tweede gastenverblijf, verblijf per nacht/per 2-persoonskamer*

€

90,00

Extra wissel beddengoed en handdoeken*

€

30,00

* Deze kosten zijn optioneel.
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Prijsoverzicht
Condoleancebezoek met begeleiding
Condoleancebezoek met begeleiding

€

150,00

Hieronder wordt verstaan:
- het ontvangen en begeleiden van de bezoekers;
- indien gewenst het bezoek voorzien van koffie/thee;
- de afstemming met naasten en de uitvaartbegeleider over de wensen m.b.t. het
condoleancebezoek en indien nodig de afstemming met derden (denk bijvoorbeeld aan een
cateraar);
- het opruimen aansluitend aan het condoleancebezoek.
Eventuele wensen wat betreft (externe) catering in onderling overleg.
Bovenstaande is gebaseerd op een condoleancebezoek van circa 1 uur. Mocht er meer tijd nodig zijn,
dan geldt een tarief van € 60,00 per uur. E.e.a. in overleg en op basis van beschikbaarheid.

Condoleancebezoek zonder begeleiding
Mocht je condoleancebezoek willen ontvangen, dan kan je dit uiteraard ook zelf organiseren. Hier zijn
verder geen kosten aan verbonden.
Indien gewenst heeft Buiten Afscheid extra materiaal beschikbaar voor als de groep die afscheid komt
nemen wat groter is. Vraag hier even naar als je wat nodig denkt te hebben. Denk hierbij aan een
statafel, garderoberek, stapelstoelen, thermoskannen, servies- & glaswerk.
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Prijsoverzicht
Uitvaartceremonie
Een uitvaartceremonie in besloten kring is bij Buiten Afscheid mogelijk voor groepen tot ca. 25
personen. Je kunt hier, indien gewenst samen met de uitvaartbegeleider, zelf een persoonlijke invulling
aan geven.
Uitvaartceremonie in besloten kring

€

545,00

Deze prijs is inclusief:
- het ombouwen van de woonkamer tot ceremonieruimte;
- het gebruik van aanwezige audio- & visuele apparatuur;
- assistentie bij het ontvangen van de bezoekers;
- afstemming met uitvaartbegeleider, cateraar en/of andere toeleveranciers;
- het gebruik van wilgen kistschragen;
- koffie, thee, suiker en melk.
Indien je ervoor kiest om de afscheidsceremonie bij Buiten Afscheid te houden, dan worden de
verblijfskosten van de laatste dag niet in rekening gebracht.
Bij Buiten Afscheid is een muziek box aanwezig die voor de ceremonie gebruikt kan worden. Ditzelfde
geldt voor het tv-scherm dat in de woonkamer hangt. Deze apparatuur mag je gebruiken voor de
ceremonie, maar dien je in dit geval zelf te bedienen. Je kunt hier ook een geluidstechnicus voor
inschakelen die extra audio- en visuele apparatuur levert en deze dan ook bedient. Streaming behoort
dan ook tot de mogelijkheden. Prijzen op aanvraag.
Het huren van eventueel gewenste extra materialen kan ik voor je regelen. Hiervoor reken ik 10%
commissie. De kosten communiceer ik uiteraard vooraf.

Nazit
Nazit nadat overledene het afscheidshuis heeft verlaten

€

115,00

Bij een uitvaartceremonie wordt ervan uitgegaan dat het gezelschap het afscheidshuis verlaat nadat de
overledene is opgehaald door het rouwvervoer. Indien gewenst is het mogelijk om het huis aansluitend
nog wat langer te gebruiken voor bijvoorbeeld een afsluitende borrel of diner. In dat geval wordt er een
bedrag van € 115,00 in rekening gebracht. Dit is zonder verdere assistentie.
Vraag naar de mogelijkheden.

Alle genoemde prijzen uit dit prijsoverzicht zijn inclusief btw.
Versie 26 mei 2022

4-4

