Simpel en snel online geregeld

Over UitvaartCompact

UitvaartCompact is de eerste aanbieder van online uitvaarten in Nederland.

UitvaartCompact verzorgt goedkope uitvaarten in Noord-Holland, Zuid-Holland,

Wij bieden u het gemak om vanuit huis alles zelf te regelen. Op een manier die bij

Utrecht en Flevoland. UitvaartCompact maakt onderdeel uit van PC Uitvaart en

u past, zonder dat daar een uitvaartondernemer voor bij u thuis hoeft te komen.

beschikt hierdoor over diverse crematoria en begraafplaatsen verspreid over
Noordwest-Nederland.

Een professionele begrafenis of crematie regelt u bij ons gewoon online,
via www.uitvaartcompact.nl.

Hoe het werkt
Om een uitvaart voor nu of voor later te regelen, volgt u de stappen op de website.
Een uitvaart voor een dierbare die recent is overleden kunt u hier direct in orde
maken. Zodra uw aanvraag bij ons bekend is, selecteren wij het uitvaartcentrum

“Ondanks het beperkte budget hebben we dankzij
UitvaartCompact toch op een mooie manier afscheid
kunnen nemen.”

voor de crematie of begrafenis, op basis van afstand en beschikbaarheid.
Wilt u een uitvaart voor uzelf of voor een ander van tevoren vastleggen, dan dient
u zelf een contactpersoon aan te wijzen. Als het moment daar is, kan uw
contactpersoon ons met één telefoontje op de hoogte brengen, waarna wij de door
u gewenste uitvaart verzorgen.

*Op het moment van overlijden geldt het actuele bedrag van het gekozen product.

Liever telefonisch?

Indien dit hoger is dan het reeds betaalde bedrag inclusief de gespaarde rente, dan

Professionele uitvaart
al vanaf €1.450,-

dient het resterende bedrag te worden bijbetaald.

Regelt u uw UitvaartCompact Basis of Essentie liever telefonisch?
Bel ons op 0800 – 580 75 75 (gratis). Wij nemen graag alle stappen met u door
en geven toelichting waar u wenst. Na afloop kunt u meteen het totaalbedrag
betalen. Voor een telefonische aanmelding nemen wij alle tijd. Hiervoor brengen
wij € 50,- extra in rekening. Telefonisch regelen kan zowel voor een uitvaart voor
nu als voor later en zowel voor uzelf als voor iemand anders.
Onze medewerkers staan 24 uur per dag voor u klaar.

Onderdeel van:

UitvaartCompact
Kabelweg 22
1014 BB Amsterdam
0800 – 580 75 75
info@uitvaartcompact.nl
www.uitvaartcompact.nl

Een uitvaart voor nu of voor later
regelt u direct & eenvoudig

Goedkope, professionele uitvaart

Wenst u een crematie?

Geeft u de voorkeur aan een eenvoudige crematie of begrafenis van hoge
kwaliteit? Of laat u zich liever overtuigen door een gunstige prijs? Kies dan

UitvaartCompact Basis

UitvaartCompact Essentie

voor UitvaartCompact. De gemiddelde kosten voor een uitvaart zijn circa € 5.000,-.

Eenvoudige, nette uitvaart

Eenvoudige, nette uitvaart

Bij UitvaartCompact bent u een stuk voordeliger uit. Zo heeft u al een eenvoudige

Houtkleurige kist

Houtkleurige kist

crematie voor € 1.450,- of een begrafenis vanaf € 1.700,-.

Bloemversiering

Bloemversiering

Afscheid nemen thuis of in één van onze uitvaartcentra

Afscheid nemen thuis of in één van onze uitvaartcentra

Crematie in één van onze uitvaartcentra

Crematie in één van onze uitvaartcentra

Asurn afhalen of verstrooiing over zee

Asurn afhalen of verstrooiing over zee

Ook zonder uitvaartverzekering bent u bij UitvaartCompact verzekerd van een nette
uitvaart van hoge kwaliteit en voor de laagste prijs. Duidelijk en zonder verrassingen
achteraf.

€ 1.450,-

Direct afsluiten voor nu of voor later
Bij ons regelt u direct een uitvaart voor een overledene of maakt u nu al alles in
orde voor een toekomstig overlijden van uzelf of een dierbare.
Wanneer u ervoor kiest om één van de uitvaartpakketten van tevoren vast te
leggen, geeft u dit rust. Het geld betaalt u vooraf en wordt in een deposito gestort
(een persoonlijk spaartegoed). Hierover ontvangt u jaarlijks rente. Op het moment
van overlijden wordt het gespaarde bedrag ingezet om de uitvaart te betalen.*

€ 2.000,-

Welk pakket kiest u?
De verschillende uitvaartpakketten van UitvaartCompact bevatten alle diensten voor

Wenst u een begrafenis?

een professionele, eenvoudige uitvaart. U heeft de keuze uit twee budget pakketten:
• UitvaartCompact Basis: een uitvaart zonder afscheidsmoment. Voor als er bij leven al
afscheid genomen is.
• UitvaartCompact Essentie: een uitvaart met afscheidsmoment. Hierbij kunt u kiezen
voor een opbaring thuis of in één van onze uitvaartcentra. Bij een opbaring thuis
wordt de overledene 24 uur opgebaard, zodat u in vertrouwde omgeving afscheid
kunt nemen. Bij een opbaring in een uitvaartcentrum kunt u een uur lang in kleine
kring afscheid nemen. Desgewenst met een hapje en/of drankje erbij.

UitvaartCompact Basis

UitvaartCompact Essentie

Eenvoudige, nette uitvaart

Eenvoudige, nette uitvaart

Houtkleurige kist

Houtkleurige kist

Bloemversiering

Bloemversiering

Afscheid nemen thuis of in één van onze uitvaartcentra

Afscheid nemen thuis of in één van onze uitvaartcentra

Begrafenis op één van onze begraafplaatsen

Begrafenis op één van onze begraafplaatsen

Algemeen graf met gedenkteken

Algemeen graf met gedenkteken

€ 1.700,-

“Mijn vader was een echte levensgenieter.
Hij wenste een kleine begrafenis en dat wij
dan van het overige geld op vakantie gingen.
UitvaartCompact paste daar precies bij.”

€ 2.250,-

