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Wat kost een uitvaart? 
De kosten van een uitvaart bestaan uit ons SENS tarief, en de kosten die we maken 
voor de uitvaart.  
 
De uitvaartkosten 
Dat gaat bijvoorbeeld om een kist, mand of wade, de begraafplaats of crematorium, 
een uitvaartcentrum, koelplaat of balseming, de locatie van het afscheid, vervoer of 
catering. Voor deze uitvaartkosten rekenen we altijd gewoon de kostprijs. 
 
SENS tarief 
Voor de begeleiding bij het afscheid en vormgeven van de uitvaart rekenen we het 
SENS tarief. Standaard is ons tarief voor de begeleiding € 2.175,-  
Persoonlijke begeleiding en maatwerk gaan niet samen met een blik op de klok.  
Soms kost een uitvaart veel meer werk. Bijvoorbeeld door gebruik van meerdere 
locaties of een uitvaart buiten de regio. Of juist minder werk, bijvoorbeeld omdat er 
geen afscheidsdienst is, of omdat er geen kaart gemaakt wordt. Dan passen we in lijn 
met uw wensen en budget ons tarief aan. Dit doen we uiteraard altijd in overleg. 
 
Wat kunt u van ons verwachten?  
In de periode tussen overlijden en uitvaart zijn we er volledig voor de overledene en 
nabestaanden. Naasten hebben één contactpersoon; degene die jullie begeleidt in de 
week is ook degene die de uitvaart begeleidt.  
 
Inbegrepen in het SENS tarief 
• alle voorbereiding en gesprekken rond het overlijden, de opbaring en de uitvaart 
• alle administratieve handelingen 
• de aangifte van overlijden bij de gemeente 
• meedenken over de rouwkaart, advertentie, liturgie, programmaboekje, 

dankkaartje of ander drukwerk 
• zorgen dat de kaarten gedrukt worden en dat deze bij PostNL bezorgd worden 
• meedenken over de inhoud en vormgeving van de uitvaart 
• begeleiden van de dag van de uitvaart 
• als jullie willen: het leiden van de ceremonie  
• nazorg - een boekje met praktische zaken over de nalatenschap, een eindgesprek 

met ons en voor langere tijd nazorg door Anouk Vonk  
• reiskosten tot 150 km, daarna geldt een tarief van € 0,30 per km 
 
Kennismaken? 
Een eerste gesprek met ons is altijd vrijblijvend. We komen graag een keer langs om 
kennis te maken en vragen te beantwoorden. Na dit gesprek ontvangen jullie een 
verslag met kostenoverzicht. Natuurlijk kost zo’n eerste gesprek helemaal niets en 
zitten jullie nergens aan vast!  
	
 
Meer informatie over ons en onze werkwijze vindt u op onze website 
www.sensuitvaarten.nl. 

Over het SENS tarief 
 


