Aanvullende mogelijkheden en tarieven
AFSCHEIDSDIENST IN DE OPENLUCHT (afhankelijk van de weersgesteldheid)
Gebruik openlucht dienstplaats (aantal zitplaatsen, ongeveer 175). Met gebruik
van geluidsinstallatie en zitkussens.
Gebruik openlucht dienstplaats door derden.

€ 400,--

AFSCHEIDSDIENST IN DE ONTMOETINGSRUIMTE
Gebruik kleine binnenruimte, tot maximaal 35 personen.
Gebruik van de grote binnenruimte tot maximaal 150 personen.
Gebruik grote binnenruimte door derden.
Gebruik van de beamer, Powerpoint presentatie (alleen in de grote binnenruimte).
Gebruik beamer tijdens koffietafel .

€ 200,-€ 450,-€ 700,-€ 50,-€ 50,--

€ 150,--

Aanleveren muziek en/of fotopresentatie (Powerpoint) uiterlijk 24 uur (vóór 12 uur) voor de dag van uitvaart per
www.wetransfer.com of stick. Powerpoint aanleverspecificaties in overleg met de beheerder.

REGISTERSTEEN

De registersteen is bij de eerste begraving of bijzetting inbegrepen. Bij iedere volgende begraving of bijzetting
bedragen de kosten € 100,--.

ALLES OP ÉÉN PLEK, HET CATERING AANBOD

Mogelijkheid A
Koffietafel à € 14,50 p.p. bestaande uit:
Gesorteerde gemengde broodjes, belegd met de keuze uit drie verschillende vleessoorten en kaas.
Limburgse vlaai of huisgemaakte soep. Koffie en thee onbeperkt.
Mogelijkheid B
Koffietafel à €12,-- p.p. bestaande uit:
Gesorteerde gemengde broodjes, belegd met de keuze uit drie verschillende vleessoorten en kaas.
Koffie en thee onbeperkt.
Mogelijkheid C
Koffietafel à € 7,50 p.p. bestaande uit:
Een stuk Limburgse vlaai met twee kopjes koffie of thee.
Luxe belegde broodjes o.a. broodjes gerookte zalm, broodjes brie, prijs op aanvraag. (Kan eventueel in combinatie
met pakket A of B).
Koffietafels zijn mogelijk vanaf 25 personen tot maximaal 100 personen.
Afhankelijk van het jaargetijde en weersgesteldheid kunnen afscheidsdienst en koffietafel ook in de openlucht
plaatsvinden.
Wijn rood, wit of rosé per fles € 19,50.
Bier € 2,50
Fris € 2,15
Alle tarieven zijn inclusief 9% BTW.
Aan deze tarieven lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
LET OP... koffietafel doorgeven 48 uur voor dag van uitvaart vóór 10 uur ‘s morgens.

