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Bellen bij overlijden
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Voor meer informatie over onze dienstverlening, het
lidmaatschap én de kosten van een uitvaart, kunt u
vrijblijvende informatie aanvragen.
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De gemiddelde kosten per uitvaart zijn in 2015 ongeveer
€ 5.000,00 exclusief de kosten van een graf of steen.
St. Petrus dekt dus niet de totale kosten, maar regelt en
verzorgt wél de gehele uitvaart.
De hoogte van de kosten hangt nauw samen met uw
persoonlijke wensen t.a.v. van de uitvaart, zoals soort
grafkist, opbaargelegenheid, het aantal rouwbrieven en
advertenties, kosten rouwdienst, etc.

E-mail:

Woonplaats:

M/V

Tel.:

Toch kunnen de uitvaartkosten behoorlijk oplopen.
Ook de kosten van bijvoorbeeld een graf of een
grafmonument komen er extra bij.

Wat zijn de gemiddelde kosten
in 2015 per uitvaart?

Postcode:

Uitvaarten dreigen steeds meer een object te worden van
de commercie en dat baart ons zorgen.

In 2015 is het naturabedrag vastgesteld op:
€ 3.600,00. Dit bedrag wordt in mindering
gebracht op de totale uitvaartnota.

Adres:

Onze vereniging werkt zonder winstoogmerk.
Bij een overlijden valt heel veel te regelen, in een vrij kort
tijdsbestek. Wij staan u in deze moeilijke dagen bij,
wij zijn er voor u.

Zowel de contributie als de naturavergoeding wordt in het
‘Reglement van Voorziening’ door de leden op de jaarlijkse
algemene ledenvergadering vastgesteld.

Naam:

Wilt u echter begraven worden op de R.K. begraafplaats
Drieboomlaan in Hoorn, dient u ingeschreven te staan bij
de R.K. Parochie H. Mattheüs te Hoorn.

Nieuwe leden vanaf 40 jaar die lid willen worden dienen
zich in te kopen. Informeer naar de voorwaarden bij het
secretariaat.

Geb. datum:

Vandaag de dag is het kiezen van een kerkelijke
uitvaartverzorging geen vanzelfsprekendheid meer.
St. Petrus verzorgt dan ook uitvaarten voor iedereen,
ongeacht de geloofsovertuiging, verzekering of
lidmaatschap.

Vanaf uw 22e verjaardag betaalt u, gedurende
een periode van 30 jaar contributie/premie.
Daarna is het lidmaatschap vrij van
contributie/premie betaling!

Informatie over de kosten van een uitvaart.

Van oorsprong is St. Petrus een R.K. parochiële
uitvaartvereniging. Een ‘non profit’ uitvaartvereniging,
ten dienste van de plaatselijke gemeenschap.

€ 30,00 per persoon per jaar (v.a. 22 jr.)
€ 7,50 per persoon per jaar (v.a. 19 t/m 21 jr.)
€ 4,00 per persoon per jaar (v.a. 0 t/m 18 jr.)

Lidmaatschap van St. Petrus.

Zoals bekend vervullen de plaatselijke begrafenis- en
crematieverenigingen een belangrijke functie.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan met ons contact op over:

St. Petrus verzorgt de uitvaarten van leden én
niet leden!

Contributieregeling en
vergoedingsbijdrage in 2015
Stuur de antwoordkaart op of stuur een e-mail. st.petrus@ziggo.nl

Achtergrondinformatie
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