
                      Tarieven Afscheidshuys Sint Annamolen 2020 derden

Afscheidshuys Sint Annamolen is onderdeel van Constantijn Koen Uitvaartverzorging

waardoor de tarieven voor opbaring in ons eigen Afscheidshuys Sint Annamolen 

lager zijn wanneer wij voor u de volledige uitvaart verzorgen.   

Tarieven Afscheidshuys Sint Annamolen derden *

De overledene kan, na telefonisch overleg, binnen worden gebracht in Afscheidshuys Sint Annamolen

Standaard opbaring tot maximaal 5 dagen inclusief één rouwbezoek (rouwbezoek ma-vr tussen 09.30 en 16.30 uur) € 595,00

Standaard opbaring, verlenging per dag na 5 dagen exclusief rouwbezoek € 98,00

Gebruik 24-uurs kamer tot maximaal 5 dagen met sleutelsysteem en incl. koffie/thee/frisdrank € 825,00

Gebruik 24-uurs kamer, verlenging per dag na 5 dagen € 142,50

Inbrengtarief zonder familie ma-vr tussen 08.30 en 16.30 uur € 60,00

Inbrengtarief met familie (30 minuten, exclusief consumpties) ma-vr tussen 08.30 en 16.30 uur € 74,00

Inbrengtarief zonder familie ma-vr na 16.30 uur € 75,00

Inbrengtarief met familie (30 minuten, exclusief consumpties) ma-vr na 16.30 uur € 89,00

Inbrengtarief zonder familie zaterdag/zondag/feestdagen (30 minuten, exclusief consumpties) € 82,50

Inbrengtarief met familie zaterdag/zondag/feestdagen (30 minuten, exclusief consumpties) € 95,00

Medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging aanwezig dag vertrek, exclusief consumpties € 72,50

Niet retourneren sleutel ten behoeve van gebruik 24-uurs kamer € 400,00

Nabestaanden ontvangen via de uitvaartverzorg(st)er 2 sleutels bij gebruik 24-uurs kamer

Rouwbezoek op afspraak 45 minuten **

Rouwbezoek maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur € 85,00

Extra gereserveerde tijd rouwbezoek per 15 minuten € 39,00

Toeslag rouwbezoek maandag tot en met vrijdag na 16.30 uur € 45,00

Toeslag rouwbezoek zaterdag € 69,00

Toeslag rouwbezoek zondag/feestdagen € 89,00

Condoleancebezoek op de 1ste en eventueel 2e verdieping van de historische Sint Annamolen  ***

Condoleance maximaal 60 minuten (inclusief gastdames en exclusief cateringproducten) € 230,00

Verlenging condoleance na 60 minuten per 15 minuten € 65,00

Toeslag condoleance weekend- en feestdagen € 89,00

Toeslag gebruik 2e verdieping van de Sint Annamolen bij grote groep belangstellenden € 115,00

Gebruik aularuimte op de 1ste en eventueel 2e verdieping van de historische Sint Annamolen  ***

Gebruik aularuimte (inclusief gastdames en exlusief cateringproducten)  max. 1,5 uur, ten behoeve van een koffietafel € 298,00

Verlenging aularuimte ten behoeve van koffietafel per 15 minuten € 85,00

Toeslag gebruik aularuimte ten behoeve van een koffietafel weekend- en feestdagen € 89,00

Toeslag gebruik aularuimte 2e verdieping van de Sint Annamolen bij grote groep genodigden € 115,00

Consumpties

Koffie/thee en frisdrank € 2,25

Broodje ham/kaas € 2,90

Luxe belegd broodje € 3,85

Krentenbol € 1,70

Cake/koek € 1,45

Luxe koeken € 1,95

Appeltaart € 3,45

Postmortale verzorging

Laatste verzorging overledene zonder nabestaanden door medewerkers Constantijn Koen Uitvaartverzorging € 175,00

Laatste verzorging overledene met nabestaanden door medewerkers Constantijn Koen Uitvaartverzorging € 225,00

Verwijderen niet lichaamseigen hulpmiddelen door medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging € 72,00

Mond hechten door medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging € 69,00

Inkisten door medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging € 75,00

Gebruik verzorgingsruimte 60 minuten zonder nabestaanden (Verzorging door medewerker(s) derden) € 138,00

Gebruik verzorgingsruimte in bijzijn nabestaanden 90 minuten (Verzorging door medewerker(s) derden) € 178,00

Assistentie laatste verzorging medewerker Constantijn Koen Uitvaartverzorging per ½ uur € 72,00

De condoleanceruimte en aula op de 1ste en 2e verdieping van de Sint Annamolen zijn ook toegangkelijk voor mindervaliden

In de Sint Annamolen is een lift aanwezig

* Bij gebruik van een 24-uurskamer vindt er een intakegesprek plaats.   

  Tijdens dit gesprek kunnen wensen kenbaar gemaakt worden m.b.t. de opbaring en de door ons te verzorgen rouwbezoeken.

  De 2 sleutels worden dan aan de nabestaanden overhandigd. Hiermee wordt toegang verleend tot de betreffende 24-uurskamer. 

  Gebruik van koffie en thee is kosteloos. Familiebezoeken van meer dan 8 personen dienen altijd te worden gemeld op 024-785 23 77.

  Dit om eventueel andere families die gebruik maken van de 24-uurskamers op de hoogte te stellen dat er een grotere groep aanwezig is.  

 
** Wanneer een rouwbezoek wordt gepland, zullen wij te allen tijde gebruik maken van de aula in Afscheidshuys Sint Annamolen.   

     Rouwbezoeken worden altijd begeleid door één medewerker van Constantijn Koen Uitvaartverzorging.

     Rouwbezoeken dienen altijd te worden vastgelegd via: 024-785 23 77.

 *** Condoleancebezoek en/of gebruik aularuimte ten behoeve van een koffietafel in de Sint Annamolen is alleen mogelijk 

        in combinatie met opbaring in Afscheidshuys Sint Annamolen.



Constantijn Koen Uitvaartverzorging

T: 024-785 23 77

M: 06 - 421 160 93

Afscheidshuys Sint Annamolen

Hatertseweg 10 B | 6533 AL Nijmegen

Aula- en condoleanceruimte Constantijn Koen Uitvaartverzorging op de 1ste en 2e verdieping van de historische Sint Annamolen 

Hatertseweg 14 | 6533 AL Nijmegen

Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Sint Annamolen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld

voor onvolkomenheden van welke aard dan ook.

Tarieven geldig tot en met 31 december 2020

 Alle tarieven zijn bedragen in euro’s, prijswijzigingen voorbehouden. 


