
BUDGETUITVAART 
 

030 - 6661790 
 
Na overlijden kunt u direct contact opnemen 
Budget Uitvaart, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. 
 
Bij een overlijden thuis dient u eerst uw huisarts te informeren. 
De huisarts constateert het overlijden en vervult de formaliteiten. 
Hierna belt u ons zodat wij in overleg met u de overledene kunnen 
overbrengen of thuis kunnen verzorgen. 
 

Wel goedkoop, maar ook kwaliteit. 
Budget besteedt veel zorg en aandacht bij het zoeken naar een lokale 
uitvaartondernemer. Dit zijn ondernemers die u kwaliteit kunnen bieden 
en al vele jaren ervaring hebben in het verzorgen van uitvaarten. U kunt 
er op vertrouwen dat bij Budget Uitvaart uw wensen in vertrouwde 
handen zijn.  

 
De plaatsnamen waar wij uitvaarten verzorgen zijn: 
Abcoude, Amersfoort, Amsterdam, Austerlitz, Baambrugge, Bunnik, 
Bilthoven, De Bilt, Breukelen, Cothen, De Meern, Doorn, Driebergen, 
Groenekan, ’t Goy, Haarzuilens, Harmelen, Hilversum, Hollandsche Rading, 
Houten, Kockengen, Kamerik, Lage Vuursche, Langbroek, Leersum, 
Linschoten, Loosdrecht, Maarn, Maarssen, Maartensdijk, Montfoort, 
Nieuwegein, Odijk, Oudewater, Schalkwijk, Soest, Tienhoven, Utrecht, 
Vleuten, Vianen, Werkhoven, Westbroek, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, 
Zeist 
  

aangrenzende plaatsen op aanvraag 
 



Het basispakket van budgetbegrafenis: 
 

 Bespreken van de uitvaart op ons uitvaartkantoor in De Meern, 
tijdens kantooruren (10.00 uur - 18.00 uur).  
 

 Een begrafeniskist met houtprint. 
 

 Overbrengen van de overledene (tussen 08.00 uur-18.00 uur) 
naar ons uitvaartcentrum in De Meern. 
 

 Uitvaartleider. 
 

 Rouwauto voor het overbrengen van de overledene naar de 
begraafplaats binnen de regio. (straal van 25 km rondom Utrecht). 
 

 4 dragers met rijdende baar. 
 

 Condoleanceregister. 
 

 Verzorgen aangifte van overlijden in de Provincie Utrecht. 
 

 Uittreksel van overlijden (akte). 
 

 Opbaring in ons uitvaartcentrum, inclusief 1 rouwbezoek 
tijdens kantooruren. (10.00 uur - 18.00 uur). 
 

 Grafrechten voor 10 jaar maximaal € 577,00 (Algemeengraf). 
 

 Totaal voor bovenstaand pakket € 2.695,00 
 

  



Voorwaarden 
 

Voor het basispakket gelden onderstaande voorwaarden: 
 

 De uitvaart wordt besproken op ons uitvaartkantoor in De Meern, 
tijdens kantooruren (10.00 uur - 18.00 uur). 
 

 De werkzaamheden vinden plaats in de regio (binnen een straal 
van 25 km rond de stad Utrecht). 
 

 Het tijdschema is volgens planning van Budget Uitvaart. 
 

 Betaling 7 dagen na factuurdatum. 
 

Toeslagen 
 

Toeslagen bovenop het basispakket: 
 

 Bespreken van de uitvaart op woonadres: € 89,50 
plus extra kilometers buiten de regio (alléén tijdens Kantooruren). 
 

 Bespreken van de uitvaart buiten kantooruren 
(weekend of avond): € 89,50 
 

 Rouwbezoek buiten kantooruren: € 85,00 
 

 Overbrengen overledene naar een andere locatie dan het 
uitvaartcentrum van budgetuitvaart: € 195,00 plus extra 
kilometers buiten de regio á € 2,52 per kilometer. Exclusief 
opbaringskosten van derden. 
 

 Laatste verzorging overledene: € 195,00 
 

 Overbrengen overledene tijdens avond en/of nacht: € 195,00 
 

 Thuisopbaring, incl. koeling en controle bezoeken: € 650,00 
 



 Plechtigheid in de aula van de begraafplaats vanaf € 215,00. 
 

 Werkzaamheden buiten de regio: op aanvraag. 
 

 Uitvoeren van de uitvaart op zaterdag € 450,00 
 
 

EXTRA 
 

Er zijn diverse mogelijkheden om het basispakket uit te breiden. 
Enkele voorbeelden: 
 

 Een volgauto (zwart) voor 7 personen vanaf: € 325,00 
 

 Kerkdienst op aanvraag. 
 

 50 rouwbrieven met enveloppen: € 172,50 
 

 50 postzegels en een Post rouwverzendset: € 37,00 
 

 Advertentie in een plaatselijke of landelijke krant: 
op aanvraag. 
 

 Consumpties op aanvraag.  
 

 Toeslag eventuele kosten ziekenhuis of door derden 
aan ons doorberekende bedragen. 
 



Het basispakket van budgetcrematie: 
 

 Bespreken van de uitvaart op ons uitvaartkantoor in De Meern, 
tijdens kantooruren (10.00 uur - 18.00 uur).  
 

 Een crematiekist met houtprint. 
 

 Overbrengen van de overledene (tussen 08.00 uur -18.00 uur) 
naar ons uitvaartcentrum in De Meern (binnen een straal van 
25 km rondom Utrecht). 
 

 Uitvaartleider. 
 

 Rouwauto voor het overbrengen van de overledene naar het 
crematorium binnen de regio. ( straal van 25 km rondom Utrecht). 
 

 Condoleanceregister. 
 

 Verzorgen aangifte van overlijden in de Provincie Utrecht. 
 

 Uittreksel van overlijden (akte). 
 

 Opbaring in ons uitvaartcentrum, inclusief 1 rouwbezoek 
tijdens kantooruren. (10.00 uur- 18.00 uur). 
 

 Crematierechten (bijdrage door Budget € 458,00). 
 

 Afscheidsplechtigheid in ons uitvaartcentrum maximaal 1 uur voor 
ca. 30 mensen. 
 

 Asverstrooiing op zee, zonder familie. 
 

 Totaal voor bovenstaand pakket € 2.495,00 
 

  



Voorwaarden 
 

Voor het basispakket gelden onderstaande voorwaarden: 
 

 De uitvaart wordt besproken op ons uitvaartkantoor in De Meern, 
tijdens kantooruren (10.00 uur - 18.00 uur). 
 

 De werkzaamheden vinden plaats in de regio (binnen een straal 
van 25 km rond de stad Utrecht). 
 

 Het tijdschema is volgens planning van Budget Uitvaart. 
 

 Betaling 7 dagen na factuurdatum. 
 

Toeslagen 
 

Toeslagen bovenop het basispakket: 
 

 Bespreken van de uitvaart op woonadres: € 89,50 
plus extra kilometers buiten de regio (alléén tijdens kantooruren). 
 

 Bespreken van de uitvaart buiten kantooruren 
(weekend of avond): € 89,50 
 

 Rouwbezoek buiten kantooruren: € 85,00 
 

 Overbrengen overledene naar een andere locatie dan het 
uitvaartcentrum van budgetuitvaart: € 195,00 plus extra 
kilometers buiten de regio á € 2,52 per km. Exclusief 
opbaringskosten van derden. 
 

 Overbrengen overledene tijdens avond en/of nacht: € 175,00 
 

 Laatste verzorging overledene: € 195,00 
 

 Thuisopbaring, incl. koeling en controle bezoeken: € 650,00 



 

 Plechtigheid in de aula van het crematorium vanaf € 215,00 
 

 Werkzaamheden buiten de regio: op aanvraag. 
 

 Uitvoeren van de crematie op zaterdag € 450,00 
 

 Basiskosten asbestemming. 
 

 Milieuheffing crematorium. 
 

EXTRA 
 

Er zijn diverse mogelijkheden om het basispakket uit te breiden. 
Enkele voorbeelden: 
 
 

 Een volgauto (zwart) voor 7 personen vanaf: € 325,00 
 

 Kerkdienst op aanvraag. 
 

 50 rouwbrieven met enveloppen: € 172,50 
 

 50 postzegels en een Post rouwverzendset: € 37,00 
 

 Advertentie in een plaatselijke of landelijke krant: 
op aanvraag. 
 

 Consumpties op aanvraag.  
 

 Toeslag eventuele kosten ziekenhuis of door derden aan ons 
doorberekende bedragen. 
 

BUDGETUITVAART 
030 - 6661790 


