Bijlage Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van PC Uitvaart begeleiding B.V.

Aannametarief
Het aannametarief is de vergoeding voor de volgende diensten:
• het aannemen van de melding van overlijden;
• het bespreken en plannen van de uitvaart (maximaal 2,5 uur);
• het binnen de regio overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar een uitvaartcentrum of
het binnen de regio overbrengen van de kist en/of koeling naar de plaats van opbaring;
• het verzorgen van diverse wettelijke formaliteiten, zoals: doktersverklaring, aangifte burgerlijke stand,
uittreksels overlijdensregister;
• verzorging van de overledene in het verzorgingscentrum van PC Uitvaart Begeleiding;
• (digitaal) informatiepakket, waaronder de Gids na een Overlijden;
• het condoléanceregister;
• begeleiding van de uitvaart (maximaal 3 uren);

Het aannametarief kan worden aangevuld met diensten die afzonderlijk in rekening worden gebracht
of met de volgende modules, waarvoor een aangepast tarief geldt.

Gebruik Uitvaartcentrum
•
•
•

Gebruik van het mortuarium in een uitvaartcentrum van PC Uitvaart (maximaal 5 dagen).
Maximaal 2 familiebezoeken van maandag t/m zaterdag tot 20.00 uur (incl. koffie/thee).
Ontvangst en begeleiding bij familiebezoeken door gastvrouwen en -heren.

Opbaring Woonhuis
•
•
•

Verzorging en opbaring van de overledene in een woonhuis.
Gebruik van opbaarmaterialen.
Dagelijks bezoek door een medewerker van PC Uitvaart Begeleiding voor controle (zorg) van de overledene.

Uitvaartarrangement Watergraafsmeer
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik van het mortuarium in Uitvaartcentrum Watergraafsmeer van PC Uitvaart (maximaal 5 dagen).
Twee familiebezoeken (tot 10 personen) van maandag tot en met zaterdag tot 20.00 uur.
Consumpties (koffie en thee) bij familiebezoeken.
Condoleancebezoek voorafgaand aan de plechtigheid (30 minuten).
Gebruik van de familiekamer, de aula en de ontvangkamer van Uitvaartcentrum Watergraafsmeer
op de dag van de uitvaart, voor een duur van totaal 120 minuten.
Inzet van een rouwauto voor het overbrengen van de overledene naar Crematorium Westgaarde.
Crematierecht Crematorium Westgaarde of Crematorium Zaanstad.
Bewaren van de as (maximaal 6 maanden) op Crematorium Westgaarde.
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Uitvaartarrangement Amsterdam Noord
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik van het mortuarium in Uitvaartcentrum Amsterdam Noord van PC Uitvaart (maximaal 5 dagen).
Twee familiebezoeken (tot 10 personen) van maandag tot en met zaterdag tot 20.00 uur.
Consumpties (koffie en thee) bij familiebezoeken.
Gebruik afscheidsruimte (maximaal 120 minuten).
Inzet van een rouwauto voor het overbrengen van de overledene naar Crematorium Zaanstad
of Crematorium Westgaarde.
Crematierecht Crematorium Zaanstad of Crematorium Westgaarde.
Bewaren van de as (maximaal 6 maanden) op Crematorium Zaanstad of Crematorium Westgaarde.
Verstrooien van de as zonder aanwezigheid familie of afhalen van de as.

Uitvaartarrangement Purmerend
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik van het mortuarium in Het Uitvaarthuis Purmerend Beemster van PC Uitvaart (maximaal 5 dagen).
Twee familiebezoeken (tot 10 personen) van maandag tot en met zaterdag tot 20.00 uur.
Consumpties (koffie en thee) bij familiebezoeken.
Gebruik afscheidsruimtes (maximaal 120 minuten).
Inzet van een rouwauto voor het overbrengen van de overledene naar Crematorium Purmerend.
Crematierecht crematorium Purmerend.
Bewaren van de as (maximaal 6 maanden) op crematorium Purmerend.

Aanvullende bepalingen
1.

De dienstverlening, als hierboven beschreven, geldt voor onderstaande gemeenten en gaat uit van
de gebruikelijke tijdsduur voor een uitvaart (gemiddeld 3 uur). Buiten de regio’s geldt een ander tarief en
extra tijd wordt apart in rekening gebracht.

Aalsmeer
Alkmaar
Almere
Alphen aan den Rijn
Amstelveen
Amsterdam
Beemster
Bergen
Beverwijk
Blaricum
Bloemendaal
Bussum
Castricum
De Ronde Venen
Diemen
Drechterland
Edam-Volendam
Enkhuizen
Graft - De Rijp

Haarlem
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede
Heerhugowaard
Heiloo
Hillegom
Hoorn
Hilversum
Huizen
Kaag en Braassem
Koggenland
Landsmeer
Langedijk
Laren
Lelystad
Lisse
Medemblik

Muiden
Naarden
Nieuwkoop
Oostzaan
Ouder-Amstel
Purmerend
Stede Broec
Stichtse Vecht
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Weesp
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort
Zeevang

2. Voor kinderen tot en met 12 jaar gelden bijzondere tarieven.
3. Bij begrafenissen is een afname van minimaal 4 dragers (gebruikelijk tijdsduur) verplicht.
4. Levering van diensten en goederen afwijkend van de hierboven genoemde, worden extra berekend,
zoals nader gespecificeerd in het formulier “opdrachtbevestiging”.
5. Op de tarieven van bovengenoemde modules zijn geen minderingposten mogelijk.

