VANESSA BOEL

TRØST
DUURZAAM AFSCHEID

Wat zĳn mogelĳk externe kosten?
Bĳ een uitvaart kunnen heel wat uitgaven komen kĳken. Ik zet ze hieronder voor je op
een rĳtje. Wat je verplicht nodig hebt, is onderlĳnd. Net zoals bĳ een huwelĳksceremonie
of andere viering varieert het budget naargelang de wensen. Ben je omringd door
behulpzame mensen? Of hou je het graag heel eenvoudig? Dan kan je vast een aantal
kosten schrappen.
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Rouwvervoer
In België mag rouwvervoer enkel gebeuren door hierin
gespecialiseerde mensen, en met een hiervoor bestemd
voertuig. Dat kan een busje zijn, een bescheiden wagen, een
corbillard, een koets, maar ook een rouwbakfiets. Soms zijn
er verschillende ritten nodig: van het ziekenhuis naar huis,
van huis naar het mortuarium of naar een andere
opbaarplek, van huis naar het crematorium …
Kist, mand of wade met baar
Hier zijn er heel wat opties, met sterk uiteenlopende prijzen.
Je mag ook zelf een kist, mand of wade maken of dat
vragen aan handige familieleden of vrienden.
Urne
Ook hier tal van mogelijkheden, volgens materiaal en
smaak. Maar misschien heb je zelf een mooie vaas of een
hol porseleinen (erf)stuk staan? Of ben of ken je iemand die
bedreven is in keramiek of in houtbewerking? Je mag de
standaardurne die je meekrijgt in het crematorium ook
bekleden of in een ander voorwerp stoppen.
Drukwerk
Denk aan een rouwbrief of -kaart plus postzegels, een
krantenadvertentie, ceremonieboekjes, een grote foto om
bij de kist, lijkwade of urne te zetten, een aandenken voor
iedere genodigde. Dingen digitaal versturen drukt de
kosten.
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Opbaring thuis of in een mortuarium
Thuisopbaring brengt een aantal benodigdheden en
behandelingen mee: koeling, thanatopraxie of Biosac 200,
etherische olie bij gebruik van graszoden … Bij opbaring in het
mortuarium of in een centrale koeling wordt een dagtarief
(liggeld) aangerekend. Een laatste groet in het mortuarium is
een extra kost.
Crematie of begraving
Het crematorium vraagt een vergoeding voor het verassen.
Een urne, kist of lijkwade mogen 10 jaar gratis ondergebracht
worden op een begraafplaats. Daarna wordt de plek ontruimd.
Met een betaalde concessie (minimum 25jaar) kan je die tijd
zolang als je wil verlengen. Er wordt verwacht dat je in de stijl
van de begraafplaats een grafsteen, gedenkplaat of
monument plaatst.
Huur locatie(s) afscheid
Nemen jullie op één plek afscheid met de genodigden of
bezoek je verschillende locaties? De ene keuze hoeft niet per
se duurder te zijn dan de andere. Je kan bijvoorbeeld samen
wandelen en picknicken en dan afronden op café. Of het leven
van de overleden vieren in de gezellige tuinschuur van een
vriend.
Kosten catering en personeel
Veel volk eten en drinken geven kost geld. Een 'potluck' kan
een fijne oplossing zijn: iedereen brengt wat lekkers mee en
draagt zo bij aan een heerlijk buffet.
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Fotograaf
Foto’s maken tijdens een afscheid vinden we nog wat vreemd. Toch kunnen die beelden nadien heel waardevol
blijken. Zeker als er kleine kinderen nauw betrokken zijn, of als je die dag in een waas beleefde. Het kan een goed
idee zijn om deze taak uit handen te geven aan iemand die buiten het grote verdriet staat. Een professionele
afscheidsfotograaf legt de meest ontroerende momenten met grote discretie en aandacht vast.
Ceremoniespreker
Het is niet iedereen gegeven om een persoonlijk verhaal over de overledene op te tekenen en op de dag van de
uitvaart naar voor te brengen. Ik werk uitsluitend met ervaren schrijvers en sprekers. Zij gaan uitgebreid en
respectvol in dialoog met familie en/of vrienden om de juiste, unieke speech te creëren.
Bloemen, kaarsen en andere aankleding
De opbaarruimte, de plek van de laatste groet en de locatie van de afscheidsceremonie sfeervol aankleden –
ingetogen of net heel uitbundig – geeft warmte en troost. Dat hoeft niet duur te zijn. Je kan bijvoorbeeld aan
iedereen vragen om een bloem of een beschilderde kei en een theelichtje mee te brengen. Of je werkt met
zelfgeplukte veldbloemen, mooie kaarsen en toffe foto’s.
Extra hulp
Op de dag van het afscheid zijn helpende handen welkom.
Onder andere om de urne, kist of lijkwade te dragen.
Misschien zijn er familieleden of vrienden die dit kunnen
en het een eer vinden. Een prachtig gebaar.
Reis- en parkeerkosten Trøst
Die hou ik zo klein mogelijk. Een parkeerticketje is een
parkeerticketje en voor verplaatsingen reken ik enkel
het officiële kilometertarief aan.

Ik informeer je vooraf helder en grondig. Bij
elke stap of beslissing overleggen we samen.
Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.
De zaken die ik hierboven onderlijnde zijn
wettelijk verplicht. Die kosten betaal je dus
sowieso.
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een paar
prijzen* op
een rijtje
rouwvervoer (vanaf € 120/rit)
kist of mand (+/- € 700)
lijkwade+baar (+/- € 600)
urn (vanaf €100)
drukwerk (+/- 3€/kaart) + postzegels (€1,5/st) /enveloppen
opbaring thuis (vanaf 200€)
opbaring mortuarium (€55/dag)
crematie (vanaf €500)
begraving (+/- €500) excl. grafsteen
huur locatie ( +/- €350)
catering gasten (+/- €20/pp)
fotograaf (vanaf €250)
ceremoniespreker (+/- €750)
bloemen, aankleding (+/- €250)
extra hulp (+/- €50/u/pp)
*De vermelde prijzen geven een indicatie of zijn gemiddelde richtprijzen.

Kies wat goed voelt. Luister naar je hart.
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