
Artikelcode Omschrijving en toelichting BTW
100.01 Overbrengen overledene € 180,00 9%

100.02 € 180,00 9%

100.03 Toeslag per kilometer € 1,55 9%

100.04 Controle van de opbaring € 125,00 9%

100.05 € 165,00 9%

100.06 Toeslag laatste verzorging ** € 26,00 9%

100.07 € 26,00 9%

100.08 € 26,00 9%

100.09 Toeslag verzorgen met familie ** € 26,00 9%

100.10 € 39,50 9%

100.11 € 39,50 9%
100.12 € 39,50 9%

100.13 Toeslag kleine naverzorging ** € 26,00 9%
100.14 € 38,00 9%
           
100.15 € 164,50 9%

100.16 € 145,50 9%

100.17 € 44,50 9%

100.18 € 27,00 9%

100.19 € 67,00 9%
                                                                                                                                                                                                                                                                                
100.20 € 45,00 9%

Artikelcode Omschrijving en toelichting BTW
200.01 Hoes lichte uitvoering € 27,50 21%

200.02 Hoes extra zware uitvoering € 45,00 21%

200.03 Wade € 47,00 21%

200.04 € 38,00 21%

Zorg basis Tarief

Opbaren op een (thuis) locatie met 2 medewerker(st)ers maximaal 2 uur met overbrengbus.

Toeslag kleden van een overledene **

Bestaande uit het plaatsen van oogkapjes, wassen, opstoppen neus en keelholte, incontinentie verschonen,
haren schoonmaken/kammen, oude nagelresten verwijderen, scheren.

Het aanbrengen van make-up, camouflage, lakken van nagels, haarverzorging (fohnen/modelleren).

Het verzorgen van een overledene i.c.m. het opbaren of overbrengen.

Het verzorgen van een overledene op locatie samen met familie/nabestaanden.
Toeslag het verzorgen met familie na 1 uur, toeslag per 30 minuten ** 

Toeslag wachttijd bij verzorging met familie per half uur **

Toeslag in de kist leggen van een overledene **
Het kleden van een overledene i.c.m. het opbaren of overbrengen.

Het in de kist leggen icm overbrengen/opbaren/bezorgen kist.

Het verwijderen van een pacemaker/ICD/katheter icm overbrengen en opbaren.        
Kistlegging van overledene (i.c.m. ophalen rouwgoederen) met 2 personen **      

Toeslag pacemaker/ ICD/katheter verwijderen **

Toeslag Cosmetische verzorging **
Het aanbrengen van make-up of camouflage, het lakken van nagels, haarverzorging (fohnen/modelleren),
en het trimmen van een baard en/of snor op locatie.

Tarief

Toeslag gebruik rouwwagen i.p.v. een overbrengbus

Kistlegging met 1 persoon **
Niet i.c.m. een hoofdartikel.
Kistlegging, aansluitend bij overbrengen en/of verzorging *

Interne overbrenging met brancard *

Het gebruik maken van een rouwwagen in plaats van een overbrengbus t.b.v. het overbrengen
van de overledene binnen de regio. *

Zorg aanvullend

Biologisch afbreekbaar vochtisolatiepak
Lijkwade(satijn) als alternatieve kleding.

Extra stevige hoes tbv bescherming van de overledene, uitvaartkist en omgeving.

Lichte hoes tbv bescherming van de overledene, uitvaartkist en omgeving.

Verplaatsing van de overledene via de trap *
d.m.v. bodypod.

Basis dienstverlening 2022 Postmortale Zorg Gelderland

Het overbrengen van een overledene per brancard in de regio* maximaal 2 uur met overbrengbus.

Exclusief rouwgoederen/verzorgen/kleden of in de kist leggen.

Extra kilometers in het geval van een opdracht met meer kilometers dan inbegrepen zitten in het standaardtarief.
Dit wordt berekend indien er werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de regio.

Het controleren, waar nodig herstellen van de overledene bij een thuisopbaring.
en/of functioneren van rouwgoederen/airco.
Cosmetische verzorging door 1 medewerker

Opbaren overledene met 2 medewerk(st)ers



200.05 Disposables sporenbescherming € 28,00 21%

200.06 Neutralisatiefilter € 12,00 21%
Filter ter neutralisatie van geuren.

200.07 Bodyseal * € 170,00 21%
Met 1 persoon.

200.08 Bodyseal *                                                                                             
€                

Met twee personen.
200.09 Vingerafdruk maken (digitaal) € 25,00 9%

200.10 Pakket beschermingsmiddelen € 21,50 21%

Artikelcode Omschrijving en toelichting BTW
300.01 90,00 21%

300.02 44,98 21%

300.03 67,00 21%

300.04 27,00 21%
300.05 127,00 21%
300.06 77,00 21%
300.07 17,00 21%

300.08 37,00 21%

300.09 26,00 21%

300.10 116,50 21%

Artikelcode Omschrijving en toelichting BTW
400.01 175,00 21%

400.02 97,50 21%

400.03 € 62,00 21%

400.04 € 125,00 21%

400.05     € 80,00 21%

400.06 117,00 21%
                    

Artikelcode Omschrijving en toelichting Tarief BTW
500.01 137,00 0%
                     
500.02                    137,00 0%

Isolatiepak tbv bescherming overledene na huiddonatie.

Overall en overschoenen ten behoeve van sporenonderzoek.

Inbegrepen per team: 2x mondmasker, 2x overjas, 2x dubbele handschoenen en 2x veiligheidsbril.

Het maken van een vingerafdruk van de overledene icm overbrengen/opbaren.

200,00 21%

Pakket verhuur rouwgoederen €

Verhuur opbaarset €
Verhuur goederen Tarief

Tarief

Het bezorgen/ophalen van rouwgoederen op locatie.

Facilitair

Gebruik familiekamer PMZ per dag (kinderen t/m 16 jaar)

Plaatsen koeling ondernemer €

€Rouwgoederen bezorgen/ophalen

€
Het koelen van de overledene in een koelruimte op locatie bij PMZ per kalenderdag.

Gebruik verzorgingsruimte. (max. 1 uur) €

Gebruik familiekamer PMZ per dag
Familiekamer 24 uurs ruimte, familie ontvangt eigen sleutel.

Gebruik ruimte PMZ voor rouwbezoek, per 45 minuten
Toeslag per 0,5 uur € 28,00 na 0,45 minuten

Familiekamer 24 uurs ruimte, familie ontvangt eigen sleutel.

Toeslag per 0,5 uur € 28,00 na 1 uur 

Camouflage make-up/airbrush (max. 1 uur) * €
Toeslag per uur € 28,00 na 1 uur

Restauratie en reconstructie

Reconstructie. (max 1 uur) * €       
Toeslag per uur € 28,00 na 1 uur

Huur verzorg-ruimte PMZ ivm rituele bewassing, p/uur (incl. gebruik faciliteiten) €

Verhuur opbaarplank per dag €

Verhuur plexiglas deksel                  €

Verhuur mobiele koeling per opbaring €
Verhuur opbaarplank per opbaring €

of deel van een kalenderdag, vanaf dag van binnenkomst tot en met dag van vertrek overledene.

Gebruik koelruimte PMZ

Verhuur kamerschermset (3 delen) per opbaring €

Verhuur mobiele koeling per dag €

Het verhuren van een baar- en/of schaarwagen en/of rok per opbaring en/of glasplaat.

Het verhuren van één set kamerschermen bestaande uit drie delen.

Schaarwagen, buisframe en rok.



Artikelcode Omschrijving en toelichting Tarief BTW
600.01 € 580,00 0%

600.02 € 450,00 0%

600.03 645,00 0%

600.04 € 77,00 0%
600.05 € 167,00 0%

Artikelcode Omschrijving en toelichting BTW
700.01 65,00 9%
700.02 12,00 9%

Artikelcode Omschrijving en toelichting BTW
800.01 180,00 9%

800.02 25,00 9%

800.03 115,00 9%
800.04 110,00 9%
800.05 25,00 9%

Artikelcode Omschrijving en toelichting BTW
900.01 kostprijs 0%

900.02 € 69,14 0%

900.03 € 106,41 0%

900.04 kostprijs 0%
900.05 kostprijs 0%

900.06 € 21,98 0%
900.07 € 110,00 0%

* Regio Onder regio wordt in deze verstaan binnen een straal van 45 kilometer vanaf Geldermalsen
** Toeslag Een toeslag kan alleen worden opgevoerd in combinatie met een hoofdartikel (beweging)

 Thanatopraxie behandeling na obductie * €

Thanatopraxie behandeling op locatie incl. conserverende middelen *       
Locatie PMZ / zorginstelling / uitvaartcentrum.
Thantopraxie behandeling kinderen t/m 16 jaar op locatie incl. conserverende 
middelen *

Verhuur 1 medewerk(st)er aan derden per uur €

Documenten

Bezorgen uitvaartkist €
TariefKistafhandeling

Handlingfee uitvaartkist €

Kist ophalen/brengen van PMZ locatie €
Afvoer-vernietiging gebruikte uitvaartkist €

Toeslag bezorgen kist in combinatie met overige dienstverlening van PMZ.

De extra tijd is van toepassing bij het overschrijden van de beschreven tijdsduur van
werkzaamheden of wanneer medewerkerde werkzaamheden niet direct kunnen aanvangen

Bezorgen / halen van documenten / kleding

Het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente (in de regio *).
Toeslag aangifte buiten de regio **

consulaat / ambassade.
Bezorgen / halen - kleding of dokterspapieren / GG&GD of rouwkaarten of papieren

Laissez Passer (vervoerbiljet) overledene buitenland
Verzorging uitstel begraven of cremeren
Toeslag uitstel begraven of cremeren naast akte van overlijden.
Documenten aangetekend verzenden

Het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente (buiten de regio *).
dit i.c.m. met 900.02.

Thanatopraxie

Het separaat bezorgen van een uitvaartkist binnen de regio. *

op de bestellocatie.

Akte van overlijden
Akte van overlijden en/of internationale akte van overlijden.
Verzorgen aangifte van overlijden *

Meerwerk Thanatopraxie na obductie.
 Buikpunctie bij verzorging *   
 Buikpunctie op locatie *

Locatie PMZ / zorginstelling / uitvaartcentrum.

Tarief

Toeslag Bezorgen kist icm PMZ dienstverlening ** €

Extra tijd/wachttijd per medewerker per 15 min €

TariefPersonele ondersteuning


