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Inhoud standaardpakket 

 
Begrafenispakket 
(voor een lid ouder dan 12 jaar) 

Crematiepakket 
(voor een lid ouder dan 12 jaar) 

1. inkisten opbaren 1. inkisten opbaren 
2. vervoer naar de rouwkapel te Nieuwenhagen 

en de kosten aldaar 5 dagen 
2. vervoer naar de rouwkapel te Nieuwenhagen 

en de kosten aldaar 5 dagen 
3. de voorgeschreven grafkist 3. de voorgeschreven crematiekist 
4. het graf maken 4. de crematie * zie bij NB 
5. de avondwake 5. de avondwake 
6. de rouwdienst 6. de rouwdienst 
7. de rouwwagen 7. het vervoer naar het crematorium 
8. de benodigde dragers en de leider 8. de benodigde dragers en de leider 
9. de zeswekendienst 9. de zeswekendienst 
10. 200 gedachtenisprentjes 10. 200 gedachtenisprentjes 

 
De pakketwaarde voor het jaar 2023 bedraagt € 2.240,00 

 
 
NB: grafrechten en grafsteen zijn niet in het 
begrafenispakket begrepen! 
 

* NB: de meerkosten van de crematie bedragen 
momenteel circa € 800,00. 

Buiten beide pakketten vallen onder andere: bloemen, advertentie(s) in de krant, rouwbrieven met 
postzegels, koffietafel en kosten regeling. 

 
Desgewenst kunnen leden (t/m 70 jaar) voor de eventuele meerkosten een                   

Aanvullende Verzekering afsluiten tegen een vaste jaarpremie. 
 
 

Contributie 
 

Vanaf 2023 is de contributie vastgesteld op € 28,00 per halfjaar voor een volwassen lid en € 14,00 per 
halfjaar voor een half betalend lid (12 t/m 17 jaar). Kinderen beneden de 12 jaar blijven uiteraard vrij 
van contributiebetaling.  
 
In verband met indexering van het pakket, kan de contributie jaarlijks verhoogd worden! 
 
Toezicht Nederlandsche bank 
 
Per 1 januari 2016 is de gewijzigde vrijstellingsregeling op het toezicht van kracht. 
Deze regeling is van toepassing op kleine schadeverzekeraars en kleine natura-uitvaartverzekeraars. 
Dit betekent dat Begrafenis- en Crematievereniging St. Jozef vanaf die datum niet meer onder toezicht 
staat van de Nederlandsche Bank. Voor u, als lid van onze vereniging, heeft dit geen gevolgen. 
 


