
uitvaartkosten 2022
weten waar u aan toe bent

Aan deze kostenbegroting kunt u geen rechten ontlenen. De vermelde bedragen gelden voor 
2022 en geven een goede indicatie van de kosten. Het betreft gemiddelde bedragen voor 
Nederland, regionaal kunnen andere prijzen gelden. Op het moment van overlijden kunnen de 
kosten hoger of lager zijn. Uw wensen en persoonlijke situatie kunnen in de loop van de tijd 
immers veranderen. Ook kunnen tarieven wijzigen. Daarom raden wij u aan om minimaal eens 
per drie tot vijf jaar een nieuwe kostenbegroting te laten maken.

Begrafenis Crematie Uw uitvaart

€ 2.000,- € 2.000,-

€ 900,- € 900,-

€ 800,- € 800,-

€ 300,- € 300,-

€ 500,- € 500,-

€ 550,- € 550,-

€ 300,- € 300,-

€ 375,- € 375,-

€ 250,- € 250,-

€ 75,- € 75,-

€ 500,- € 500,-

€ 300,- € 300,-

€ 650,- € 650,-

€ 2.000,- € 1.000,-

€ 2.250,- € 250,-

€      ** €      **

€ 11.750,- € 8.750,-

*  Deze kosten verschillen per gemeente en per begraafplaats en variëren tussen de € 800,- en € 7.000,-.  
Het genoemde bedrag is een schatting voor een graf met een looptijd van 20 jaar. Kijk ook eens op www.monuta.nl/grafkosten.

**  Dit bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Wilt u bijvoorbeeld live muziek, een borrel met hapjes of een foto- of 
videoreportage? Dan kunt u daarvoor zelf een bedrag invullen.

1.  Dienstverlening Monuta 
Dit omvat onder andere het verzorgen en 
regelen van de uitvaart en de aangifte van 
overlijden.

2.  Laatste verzorging van de overledene  
Inclusief het bezorgen van de uitvaartkist 
voor thuisopbaring en overbrengen van de 
overledene naar het uitvaartcentrum.

3.  Thuisopbaring of opbaring in het 
Monuta uitvaartcentrum (5 nachten)

4.  Rouwkaarten 
(75 stuks in zwart/wit, incl. postzegels en 
verzendset)

5.  Uitvaartkist (eenvoudig)

6. Dragers (4 personen)

7.  Rouwauto (op de dag van de uitvaart)

8.  Volgauto (voor 4 personen, voor 2 uur)

9.  Dankbetuigingen  
(75 stuks in zwart/wit, incl. postzegels)

10.  Bloemen

11. Advertentie (in lokale krant)

12. Rouwdienst in Monuta uitvaartcentrum

13. Koffie met cake (100 personen, 2 keer koffie)

14. Grafkosten* of crematiekosten

15. Grafmonument (staand) / sierurn

16. Aanvullende wensen

Totaal



Monuta heeft ruim 95 jaar ervaring in het 
regelen en verzorgen van uitvaarten. Wij weten 
daarom hoe moeilijk nabe staanden het vaak 
hebben na een over lijden. In een korte en 
emotionele periode moet veel worden geregeld. 
Door vooral praktische zaken uit handen te 
nemen, krijgen de nabestaanden de tijd en 
ruimte om persoonlijke keuzes te maken. Zo is 
Monuta de steun bij iedere uitvaart.

Tips voor nabestaanden
Voor nabestaanden is het goed om te weten 
wat ze moeten doen bij een overlijden. Daarom 
hebben we de belangrijkste aandachtspunten 
op een rijtje gezet. Wat moet u direct regelen 
of klaarleggen, waar moet u later aan denken 
en waar zorgt Monuta voor? Deze bewaarkaart 
geeft een helder antwoord.

Direct regelen
•  Bij een overlijden thuis, de huisarts of zijn/

haar waarnemer bellen. Bij een overlijden in 
het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts 
automatisch geïnformeerd.

•  Contact opnemen met Monuta,  
telefoon 0800 - 023 05 50.  
Dag en nacht bereikbaar. Vanuit het buitenland 
belt u 0031 55 539 11 50.

Opzoeken of klaarleggen
• Polis(sen) van uitvaartverzekeringen.
•   Trouwboekje en/of geldig identiteits-bewijs.
•  Monuta Uitvaartwens of een ander 

wensenformulier (indien aanwezig).
•  Kleding voor de overledene.
•  Adressenlijst voor het versturen van  

de rouwkaarten

Waar zorgt Monuta onder andere voor?
•  Verzorging van de overledene.  

Wanneer u dat wenst, doen wij dit samen  
met u.

•  Overbrengen naar een uitvaartcentrum  
of het thuis opbaren.

•  Het volgens uw wensen vormgeven  
van de uitvaart.

•  Het drukken en versturen van de rouwkaarten.
•  De aangifte van overlijden bij de gemeente, 

inclusief overlijdensakte.

Bewaar dit overzicht goed bij uw
verzekeringspapieren.

Bel bij een overlijden 0800 - 023 05 50 (gratis)
Dag en nacht, ook in het weekend. 27
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  wat te doen
bij overlijden?

 een handige 
checklist
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