
Dit document is bedoeld om keuzes vast te leggen ten aanzien van de financiering van uitvaartkosten. Als financieel adviseur 
helpen wij daarbij graag door samen goed te kijken naar uw persoonlijke (financiële) situatie en behoefte.

Betreft kandidaat verzekerde: 
Voorletters     Achternaam 
Geboortedatum Geslacht          Man Vrouw

   Stap 1    •    Inventarisatie uitvaartkosten*

Begrafenis  Crematie Uw uitvaart

1. Basiskosten  € 1.895,- € 1.895,- €
Dit omvat onder andere het verzorgen en regelen van de uitvaart en de aangifte van overlijden.

2. Laatste verzorging van de overledene  € 728,-  € 728,- €
Inclusief het bezorgen van de uitvaartkist voor thuisopbaring en overbrengen van de overledene naar het uitvaartcentrum.

3. Thuisopbaring of opbaring in het uitvaartcentrum € 630,-  € 630,- €

4. Rouwkaarten (75 stuks, inclusief postzegels) € 266,-  € 266,- €

5. Uitvaartkist (eenvoudig) € 600,-  € 600,- €

6. Dragers (4 personen) € 430,-  € 430,- €

7. Rouwauto (op de dag van de uitvaart) € 277,-  € 277,- €

8. Volgauto (voor 4 personen) € 240,-  € 240,- €

9. Dankbetuigingen (75 stuks, inclusief postzegels) € 208,-  € 208,- €

10. Bloemen € 75,-  € 75,- €

11. Advertentie (in lokale krant) € 500,-  € 500,- €

12. Rouwdienst in uitvaartcentrum € 264,-  € 264,- €

13. Koffie met cake (100 personen, twee keer koffie) € 600,-  € 600,- €

14. Grafkosten of crematiekosten € 2.000,- ** € 1.350,- €

15. Grafmonument (staand) of sierurn € 2.250,-  € 250,- €

16. Aanvullende wensen € ***,-  € ***,- €

Totaalbedrag € 10.963,-  € 8.313,- €           (A)

Advies: leg uw persoonlijke uitvaartwensen vast. Een geruststellend gevoel voor u en uw nabestaanden want ze blijven niet met 
onverwachte vragen achter. Ga naar www.uitvaartwensen.nl. 

*  Aan deze kostenbegroting kunt u geen rechten ontlenen. De vermelde bedragen geven een 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.

**  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 ww.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.

Financiering uitvaartkosten



  Stap 2    •    Beschikbare financiële middelen

Heeft de kandidaat verzekerde al een uitvaartverzekering afgesloten of andere financiële middelen beschikbaar om de 
uitvaartkosten te betalen?

Nee
Ja, via de volgende financiële middelen (bijv. spaargeld):
Ja, via polis t.w.v. €                                   (B)       Maatschappij:                                                      Polisnummer: 

Zijn er voldoende financiële middelen aanwezig om de kosten van de uitvaart te betalen?
 Nee Ja

  Stap 3    •    Risicobereidheid

Wil de kandidaat verzekerde (eventueel) aanwezige financiële middelen daadwerkelijk aan de uitvaart besteden? 
Nee Ja  N.v.t.

De wijze (het risico) waarop op dit moment de kandidaat verzekerde verzekerd is: (bedrag A min bedrag B)
Niet Te laag Voldoende Te ruim

Wenst de kandidaat verzekerde het risico te verzekeren via een (aanvullend) financieel product?
 Nee Ja

  Stap 4    •    Wijze van verzekeren 

Indien de kandidaat verzekerde het risico wenst te verzekeren is verteld wat de specifieke kenmerken, voor- en nadelen zijn van de 
verschillende wijze van verzekeren. Er is onder andere gesproken over welke risico’s een uitvaartverzekering afdekt, welke premie er betaald 
moet worden of de premie wel/niet geïndexeerd is en de looptijd van de verzekering. 

  Stap 5    •    Advies en keuze

Als financieel adviseur geef ik u als kandidaat verzekerde het volgende advies voor het financieren van de uitvaartkosten:

De kandidaat verzekerde heeft de volgende keuze gemaakt om het risico af te dekken:
Door aanwezige financiële middelen en/of uitvaartverzekering
Via een (aanvullende) uitvaartverzekering die een geldbedrag uitkeert 
Via een (aanvullende) uitvaartverzekering die de belangrijkste diensten en producten vergoedt 
Via een combinatie van bovenstaande twee uitvaartverzekeringen 
Anders, namelijk

Handtekening kandidaat verzekerde
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