het Eco-Concept SU° - begraven op een Natuurbegraafplaats bv. De Hoevens, Alphen
Dit bevat de volgende items:
• Standaard dienstverlening uitvaartbegeleider. Dit is oa. inclusief onderstaande zaken:
= aangifte van overlijden bij de gemeente,
= laatste (basis)verzorging,
= het in de kist leggen van de overledene

• Begeleiding door rit ueelbegeleider.
• Milieuvriendelijke kist van Biesvelden Nat uurkist en afmet ing 63x45x195 cm.
een kleine toeslag voor een grotere kist (70 x 65 x 210 cm).

• Milieuvriendelijke opbaarplank van Biesvelden Nat uurkist en afmet ing 63x45x195 cm.

= toeslag opbaarplank (XL) van Natuurkisten.
Wade's bij Biesvelden vanaf prijzen:
Wikkelgoed heeft milieuvriendelijke wades van hennep of katoen (Faitrade), voor € 390
Atelier Alewijn heeft ook mooie wades, linnen of kleurcirkel wade.

• Thuisopbaring met koeling en dagelijkse controles.

= of 5 dagen koeling tot de dag van de uitvaart/crematie in een mortuarium.
= of 5 dagen koeling tot de dag van de uitvaart/crematie in mortuarium bij crematorium.
= of thanatopraxie.
= of gebruik van Bio Sac200 methode (opbaring op kamertemperatuur)

• Eenvoudige dienst & begrafenis op natuurbegraafplaats.
= aankoop graf (eenmalig, eeuwigdurende grafrust).
= bijkomende kosten (eenmalig).
• Vervoer, 2 ritten, binnen 30 kilometer van de verblijfplaats van de overledene.
= het bet reft hier een milieuvriendelijke aut o op groen gas of elekt risch.
• advertentie in het Brabants Dagblad (voorbeeld 110x85 mm).
• advertentie in het Brabants Dagblad (voorbeeld 170x85 mm).
• rouwbrieven, 75 st uks met envelop in st ijl
• gedacht enis- of rouwkaart jes, 100 st uks
• post zegels.
• verzendset rouwbrieven.
• 1 bloemstuk op basis van duurzaam, biologisch of lokaal get eelde bloemen.
Totaal bij begraven (voor alle vet gedrukt e prijzen)
het
• Urnen.

Eco-Concept

SU°

1.695,00
13,00
152,50
45,00
475,00
775,00
100,00
350,00
50,00
350,00
390,00
395,00
350,00
575,00
625,00
550,00
200,00
3.500,00
500,00
330,00
810,00
956,00
60,00
275,00
60,00
7,00
75,00
9.183,00

- begraven van urn op een Natuurbegraafplaats bv. De Hoevens, Alphen

Urn -standaard (cellulose urn, afbreekbaar). (prijzen vanaf)
100% biologisch afbreekbaar Bios Urn™.
idem, met zaailing (vanaf) Bios Urn™.
• stille crematie (zonder begeleiding van familie tot ovenruimte).
= crematie met gebruik van aula en/of restaurant
• Eenvoudige dienst & begrafenis op natuurbegraafplaats.
= aankoop urnengraf (eenmalig, eeuwigdurende grafrust).
= bijkomende kosten (eenmalig).
Totaal bij cremat ie (voor alle vet gedrukt e prijzen)

De bedragen die grijs zijn, zijn alternatieven en meestal iets goedkoper.

34,95
136,00
189,00
615,00
1.355,00
950,00
300,00
7.184,00

