
Wat kost een uitvaart? 
Kostenindicatie Uitvaartzorg Boerhaavelaan 2020 
 
De kosten van uw uitvaart 
Uitvaartzorg Boerhaavelaan verzorgt graag de uitvaart van 
uw wensen. Het is verstandig om hier op tijd over na te denken.  
U heeft dan ruim de tijd om keuzes te maken en deze te laten  
bezinken, ook met het oog op de kosten. Omdat wensen erg 
persoonlijk zijn, kunnen de kosten van een uitvaart sterk 
variëren. Hieronder vindt u drie voorbeelden van uiteenlopende 
uitvaarten. Wilt u weten wat uw eigen uitvaartwensen kosten, 
dan rekenen we u dit graag voor. 
 
Begrafenisuitvaart met graf op begraafplaats Selwerderhof 
 

Algehele verzorging van de uitvaart   
Verzorging van de overledene, kistlegging en overbrengen 
Kist, vanaf  
Opbaring in Uitvaartcentrum Boerhaavelaan 
Rouwauto 
Condoleanceregister 
Plechtigheid incl. koffiekamer in het uitvaartcentrum 
Basisarrangement koffie voor 75 personen  
Rouwkaarten, inclusief verzending (50 stuks) 
Akte van overlijden 
Administratiekosten en omslag exploitatiekosten 
Subtotaal 
Graf op begraafplaats Selwerderhof te Groningen  
(voor 30 jaar ) incl. begraafrecht 
 
Totaal 

1.395,00 
495,00 
350,00 
695,00 
235,00 
  39,00 
310,00 
475,00 
280,00 
13,40 
180,00 
4465,00 
3058,00 
 
 
7346,65 

 
 
Locatie naar wens 
Voor de afscheidsplechtigheid en het condoleren kunt u 
gebruikmaken van de aula en de koffieruimte in ons uitvaart- 
centrum. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om dit 
op een andere locatie te doen, zoals in uw eigen kerk of in 
een crematorium in of rond Groningen. U hoeft enkel uw 
wens aan te geven, wij handelen het voor u af, ook het 
financiële gedeelte. 
 
  



Crematie-uitvaart 

Algehele verzorging van de uitvaart   
Verzorging van de overledene, kistlegging en overbrengen 
Kist, vanaf 
Opbaring in Uitvaartcentrum Boerhaavelaan 
Rouwauto 
Condoleanceregister 
Rouwkaarten, inclusief verzending (50 stuks) 
Akte van overlijden 
Administratiekosten en omslag exploitatiekosten 
Subtotaal 
 
Crematieplechtigheid bij Ommeland en Stad, alle tijd 
Luxearrangement koffie voor 75 personen  
 
Totaal bij crematorium Ommeland en Stad 
 

1.395,00 
495,00 
350,00 
695,00 
235,00 
39,00 
280,00 
13,40 
180,00 
3682,40 
 
1514,00 
850,00 
 
5866,40 

 
Alle tijd voor uw afscheid 
Wilt u graag in alle rust en een prettige 
sfeer afscheid nemen, dan kunt u ook 
kiezen voor een huiskameruitvaart met 
een stille crematie. U kunt dan onze aula 
gebruiken voor de plechtigheid en het 
condoleren. Wij hanteren geen tijdslimiet, 
dus u kunt alle tijd nemen voor uw afscheid. 
 
 
Huiskameruitvaart incl. stille crematie 

Algehele verzorging van de uitvaart incl. stille crematie  
Verzorging van de overledene, kistlegging en overbrengen 
Kist, vanaf 
Opbaring in huiskamer Uitvaartcentrum Boerhaavelaan 
Rouwauto 
Condoleanceregister 
Rouwkaarten, inclusief verzending (50 stuks) 
Akte van overlijden 
 
 
Totaal 

2070,00 
495,00 
350,00 
695,00 
255,00 
39,00 
280,00 
13,20 
 
 
4197.20 
 

 
  



Geen verrassingen 
Niets is vervelender dan onverwachte, hoge kosten 
achteraf. Ook daarom gaan we bij Boerhaavelaan 
het liefst op tijd met u in gesprek. We horen graag 
wat uw wensen zijn en wat uw verzekering vergoedt. 
Daarna bespreken we stap voor stap hoe we hiermee 
de uitvaart van uw wensen kunnen realiseren.  
 
 
Een vrijblijvend gesprek 
Wilt u een vrijblijvend gesprek, over uw wensen of  
over de kosten van uw uitvaart? Bij Boerhaavelaan 
horen we graag hoe we u kunnen helpen. U kunt 
contact met ons opnemen via 050 - 52 55 980 en via  
info@uitvaart-groningen.nl. Maar u bent ook van 
harte welkom in ons uitvaartcentrum, op  
Boerhaavelaan 19. Op afspraak zijn we altijd aanwezig. 
 
Inschrijven in ons register 
Zijn uw wensen bekend, dan kunt u deze laten 
opnemen in ons register. Hiervoor kunt u gebruik- 
maken van het uitvaartcodicil op onze website. 
Nadat u het codicil heeft ingevuld, nemen we het 
op in onze administratie. Bij een door ons verzorgde 
uitvaart krijgt u als dank voor uw vertrouwen een  
tegemoetkoming in de kosten van € 200. Wilt u meer 
informatie, dan staan we u graag te woord. 


