
Elke uitvaart 
is maatwerk, 
standaard
zit niet in mijn 
woordkeuze.



Het persoonlijke aspect vind ik 
heel belangrijk. Ik stimuleer u 
als nabestaanden zoveel mogelijk 
zelf te doen, waarbij ik u graag 
begeleid. Dit kan u enorm helpen 
bij het verwerken van uw verlies. 
Mijn taak is om het overzicht te 
behouden en te bewaken, zodat u 
zich volledig kunt richten op het 
afscheid zelf en u er met een goed 
gevoel op terug kunt kijken.

Alles rond leven en dood blijft in 
beweging en in die beweging 
ga ik graag mee. De vele ideeën en 
mogelijkheden voor een uitvaart 
dienen wel bij u en uw wensen te 
passen. Bij het realiseren van uw 
wensen ga ik uit van de kracht van 
de mensen zelf. Uw verdriet en uw 
afscheid zijn mijn zorg. Ik kan uw 
verdriet niet wegnemen, maar het 
wel samen met u delen. Vanuit die 
verbinding verzorg ik uw afscheid.

Vanaf het moment dat een geliefd 
iemand is overleden moet u, 
ondanks alle emoties, praktische 
zaken gaan regelen. Maar dat hoeft 
echt niet allemaal binnen een 
paar uur.
Ik vind het belangrijk dat u eerst 
even de tijd neemt om enigszins 
te verwerken wat er is gebeurd. 
Uw verdriet kan ik met geen 
mogelijkheid wegnemen, maar 
wel kan ik u met groot inlevend 
vermogen terzijde staan. 

Bij mij is veel mogelijk, ik ken geen 
vaste aanpak of vaste uitvaart. 
Ik luister, verwoord, bied aan en 
denk mee. Bij mij is niets ‘gek’. 
De uitvaart is naar mijn mening een 
afsluiting van het leven dat iemand 
geleefd heeft. Dit afscheid hoort een 
weerspiegeling te zijn van het unieke 
leven van uw dierbare, daarom staan 
uw keuzes bij mij altijd centraal.

STAP VOOR STAP BEGELEIDING 
VAN DE UITVAART

Na het overlijden wordt altijd eerst de 
huisarts gewaarschuwd. Als u kiest 
voor Maurice Uitvaart & Nazorg mag 
u mij meteen daarna bellen. 
Ik ben dag en nacht bereikbaar.
Het eerste contact tussen ons vind ik 
erg belangrijk. U krijgt mij ook altijd 
persoonlijk aan de lijn. Het zorgt voor een 
sfeer van vertrouwen. Dat is nodig om 
alle wensen met betrekking tot de uitvaart 
goed tot hun recht te laten komen. 
Als er een uitvaartverzekering is, bel 
ik, indien gewenst, de verzekeraar. 
Ook als u niet verzekerd bent kunt u 
bij mij terecht. 
In de dagen die volgen neem ik de tijd om 
samen met u de uitvaart vorm te geven. 
Het is niet ongewoon dat u mij in die 
dagen iedere dag gaat zien.

Door uw wensen te delen
kunt u zelf vorm geven

aan uw uitvaart.
Ik ga hierover graag
met u in gesprek.
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aan uw uitvaart.
Ik ga hierover graag
met u in gesprek.

Door uw wensen te delen
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*  Deze twee begrotingen dienen om een indruk te geven van 
de kosten voor een uitvaart, maar kunnen dus afwijken 
i.v.m. tussentijdse wijzigingen of andere locaties. 

  Aan deze begrotingen kunnen geen rechten worden 
ontleend.

TWEE VOORBEELDEN VAN UITVAARTKOSTEN*: 

1 | Basisposten van een gemiddelde uitvaart € 2.950,00
Alle formaliteiten door Maurice Uitvaart & Nazorg, laatste verzorging, 
overbrenging, rouwauto, uitvaartcentrum (5 dgn koeling + 1 rouwbezoek), 
uitvaartkist (basis) 

Uitvaart - Crematoriumkosten, incl. koffietafel (obv 40 pers. à € 11,75) € 1.907,50

Bloemen - vrije keuze € 100,00

Drukwerk - 50 persoonlijke rouwkaarten en 100 fotoprentjes € 225,00
(incl. enveloppen, postzegels, kaartjes koffietafel, rouwverzendenvelop) 

Diversen  -  advertentie De Limburger (Editie Midden / 2 kolommen) € 375,00
1 uittreksel burgerlijke stand € 13,80

  Totale kosten volgens dit voorbeeld €   5.571,30

2 | Compacte uitvaart (kleine kring, excl. drukwerk) € 2.950,00
Alle formaliteiten door Maurice Uitvaart & Nazorg, laatste verzorging, 
overbrenging, rouwauto, uitvaartcentrum (5 dgn koeling + 1 rouwbezoek), 
uitvaartkist (basis) 

Uitvaart - Crematie zonder aanwezigheid familie (technische crematie) 
Met een koffietafel (obv 40 pers. à € 11,75) € 1.070,00

Bloemen - vrije keuze € 100,00

Diversen  -  1 uittreksel burgerlijke stand € 13,80

  Totale kosten volgens dit voorbeeld € 4.133,80



WAAR HELP IK ZOAL MEE?

l  de laatste verzorging van de 
overledene, samen met de familie 

 en met mijn zorgteam 
l  de opbaring thuis of ergens anders
l  thanatopraxie (lichte balseming), 

indien gewenst
l  de kist, opbaarplank, rieten mand 
 of wade
l  de rouwkaart en eventueel de 

advertentie
l  het vervoer op de dag van het 

afscheid
l  de invulling van de afscheids-

bijeenkomst 
l  de locatie 
l  de begrafenis of de crematie
l  de muziek 
l  de bloemen
l  afscheidsfotografie en/of 

afscheidsvideo
l  afhandelen van verzekeringen*
l  nazorg, indien gewenst

* U kunt altijd de uitvaartondernemer van 
uw keuze bellen! De vrijheid om naar een 
uitvaartondernemer naar eigen keuze te 
gaan is wettelijk vastgelegd.
In overleg kan ik (vooraf!) voor u uitzoeken 
wat de financiële consequenties zijn van 
het gebruik van mijn diensten. Indien 
gewenst regel ik het uitkeren van de 
verzekering voor de nabestaanden.

Ik werk heel persoonlijk en maak 
duidelijke afspraken. U verwacht 
een verzorgde uitvaart, kwaliteit, 
maar vooral ook een eerlijke prijs. 
Vraag geheel vrijblijvend een 
offerte bij mij aan.

Van Nijdeggenstraat 3

6071 CB  Swalmen

Tel. 06-41721519

info@maurice-uitvaart.nl

www.maurice-uitvaart.nl

Uw verdriet en uw afscheid
zijn mijn zorg. 

Ik kan uw verdriet
niet wegnemen, 

maar het wel samen 
met u delen.

Vanuit die verbinding
verzorg ik uw afscheid.


