
 

 

Dienstverlening UitvaartCompact Basis en UitvaartCompact Basis+ 
 

Wat is PC UitvaartCompact? 

 

PC UitvaartCompact zijn twee uitvaartpakketten voor een eenvoudige crematie of begrafenis. Bij 

deze standaardpakketten met een scherpe prijs heeft u geen keuze in de plaats en tijdstip van de 

uitvaart.  

 

U kunt PC UitvaartCompact Basis of Basis+ ook aankopen als de begunstigde nog niet is 

overleden (PC UitvaartCompact uitgesteld).   

 

Wat is PC UitvaartCompact Basis? 

 

UitvaartCompact Basis is een uitvaartpakket voor een eenvoudige crematie of begrafenis met 

een hoge kwaliteit. Het pakket bevat alles voor een eenvoudig afscheid zonder opbaring en 

afscheidsmoment.  

 

Een crematie van UitvaartCompact Basis 

 

De crematie van de overledene vindt plaats in Crematorium Westgaarde in Amsterdam. 

Bij een crematie heeft u de keuze om de as door ons te laten verstrooien, of de as in een urn op 

te halen bij het crematorium. Er is geen mogelijkheid voor nabestaanden om bij de crematie 

aanwezig te zijn. 

 

Een begrafenis van UitvaartCompact Basis 

De overledene wordt begraven in een algemeen graf op Herdenkingspark Westgaarde in 

Amsterdam. In een algemeen graf worden meer mensen begraven voor 10 jaar. Verlenging is 

niet mogelijk. PC Uitvaart zorgt voor een eenvoudig gedenkteken op het graf. Daarop staan de 

naam van de overledene, de geboortedatum en de datum van overlijden. Er is geen mogelijkheid 

voor nabestaanden om bij de begrafenis aanwezig te zijn. 

 

Wat zit in het uitvaartpakket van PC UitvaartCompact Basis bij een crematie of begrafenis? 

 

• 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonische ondersteuning door PC Uitvaart  

• Melden van overlijden 

• Overbrengen naar en verblijf van de overledene in het mortuarium van PC Uitvaart 

• Verzorgen en kleden van de overledene 

• Houtkleurige kist  

• Aangifte van overlijden bij burgerlijke stand  

• Akte van overlijden  

• Overbrengen van de overledene naar het crematorium of de begraafplaats  

• Bij keuze voor een crematie: crematie in Crematorium Westgaarde 



• Bij een crematie heeft u de keuze om de as op te halen of te laten verstrooien 

• Bij keuze voor een begrafenis: begrafenis in een algemeen graf op Herdenkingspark 

Westgaarde met een eenvoudig gedenkteken  

 

Wat is PC UitvaartCompact Basis+? 

 

UitvaartCompact Basis+ is een uitgebreider uitvaartpakket voor een eenvoudige crematie of 

begrafenis.  

 

Het verschil met UitvaartCompact Basis is dat: 

• In het uitvaartpakket Basis+ een afscheidsmoment inclusief opbaring voor de nabestaanden 

is opgenomen 

• Bij een begrafenis nabestaanden de overledene kunnen begeleiden naar het graf 

• Er een bloemversiering op de kist ligt. 

 

Afscheid nemen van de overledene 

 

Om afscheid te nemen van de overledene heeft u de keuze uit twee mogelijkheden: 

• De overledene wordt thuis opgebaard. De overledene wordt thuis verzorgd en daarna op bed 

opgebaard voor 24 uur. Nabestaanden kunnen hier in alle rust persoonlijk afscheid nemen. 

• De overledene wordt opgebaard in Uitvaartcentrum Westgaarde. In het uitvaartcentrum 

kunnen nabestaanden in kleine kring, met maximaal 10 personen, gedurende één uur 

afscheid nemen van de overledene. Dit afscheidsmoment kunt u helemaal invullen zoals u 

zelf wilt. Duurt het afscheid toch langer dan één uur, dan zal PC Uitvaart hiervoor een extra 

vergoeding vragen.  

 

Wat zit in het uitvaartpakket van PC UitvaartCompact Basis+ bij een crematie of 

begrafenis? 

 

Het uitvaartpakket Basis: 

• 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonische ondersteuning door PC Uitvaart  

• Melden van overlijden 

• Overbrengen naar en verblijf van de overledene in het mortuarium van PC Uitvaart 

• Verzorgen en kleden van de overledene 

• Houtkleurige kist 

• Aangifte van overlijden bij burgerlijke stand  

• Akte van overlijden  

• Overbrengen van de overledene naar het crematorium of de begraafplaats  

• Bij keuze voor een crematie: crematie in Crematorium Westgaarde 

• Bij een crematie heeft u de keuze om de as op te halen of te laten verstrooien  

• Bij keuze voor een begrafenis: begrafenis in een algemeen graf op Herdenkingspark 

Westgaarde met een eenvoudig gedenkteken  

 

Aangevuld met:  

• Keuze voor afscheidsmoment van overledene: opbaring thuis, of in Uitvaartcentrum  

Westgaarde 

• Bij een begrafenis kunnen de nabestaanden de kist begeleiden naar het graf   

• Bloemversiering op de kist 



 


