
 
 
Tarieven uitvaartcentra MONUTA cluster Bussum 2016 
Almere – Amersfoort – Bussum 
 
Opbaring 5 nachten inclusief;       € 635,- 
1x familiebezoek (maximaal 30 minuten) 
1x condoleancebezoek (maximaal 45 minuten, incl. 1 persoon bediening) 

 
Bij 1 of 2 losse nachten       per nacht € 160,- 
Verlenging na 5 dagen        per nacht € 127,- 
 
Opbaring met sleutelsysteem 5 nachten inclusief;    € 760,- 
1x familiebezoek (maximaal 30 minuten) 
1x condoleancebezoek (maximaal 45 minuten, incl. 1 persoon bediening) 

 
Bij 1 of 2 losse nachten        per nacht € 180,- 
Verlenging na 5 dagen        per nacht € 152,- 
 
Extra rouwbezoek (maximaal 30 minuten)      € 98,- 
 
Gekoelde bewaring 5 nachten opbaring in de gekoelde ruimte   € 380,- 
zonder bezoek, condoleance en vertrek zonder aanwezigheid familie  
 
Bij 1 of 2 losse nachten       per nacht € 110,-  
Verlenging na 5 nachten      per nacht € 76,-  
     
 
Gebruik aula voor dienst of condoleance (maximaal 1 uur)    € 220,- 
(Wanneer de opbaring niet bij Monuta cluster Bussum plaatsvindt)   € 270,- 
 
Bediening (vanaf 50 pers. wordt een tweede persoon ingezet)    € 63,50 
Geluidsopname van de dienst (indien mogelijk)      € 36,50 
Verlenging aula per kwartier        € 55,- 
 
Consumpties 
Koffie/thee         per kopje € 2,05 
Frisdrank        per glas € 2,05 
Wijn (rood/wit)        Per glas € 3,20 
Bier (Heineken)        Per Glas € 2,40 
Cake          Per plak € 1,30 
Broodjes         per stuk € 2,70 
(Zachte witte/bruine broodjes belegd met diverse vleeswaren 
 en jonge kaas) 

Luxe belegde broodjes        per stuk € 3,40 
(luxe gegarneerde zachte broodjes en pistoletjes belegd met 
 diverse luxe vleeswaren/vis en kaas) 

Krentenbol         per stuk € 1,50  
Luxe koeken         per stuk € 1,95 
 
Voor meer mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. 



Alle verzoeken tot dienstverlening dient u eerst telefonisch te overleggen met het bedrijfsbureau (tijdens 

kantooruren) of buiten kantooruren met de dienstdoende uitvaartverzorger. Na overleg de aanvragen binnen 

24 uur schriftelijk bevestigen via de fax of email. 

 

• Op alle Monuta opbaarlocaties is, gezien het overzicht van de werkzaamheden en de 

verantwoordelijkheid, altijd een Monuta medewerker aanwezig. 

 

• Zonder aanwezigheid van een Monuta medewerker is het niet mogelijk om een opbaarlocatie van 

Monuta te bezoeken.  

      

• De overledene en de kist dienen beiden duidelijk geïdentificeerd te zijn en voorzien van een 

enkelband met daarop vermeld, voorletter(s), na(a)m(en) en geboorte- en overlijdensdatum. 

Bovenstaande in verband met het Keurmerk Uitvaartzorg.  

 

• Overledenen kunnen, na overleg, tussen 8.30 en 17:00 uur naar een Monuta uitvaartcentrum worden 

gebracht. In het weekend uitsluitend op afspraak, na overleg met de dienstdoende uitvaartverzorger 

van Monuta. 

 

Onze locaties: 

Monuta De Jager 

Nieuwe Hilversumseweg 59 

1406 TR Bussum 

Tel: 035 - 691 65 76 

Fax: 035 - 693 52 95 

E-mail:  Bussum@monuta.nl 

 

Monuta Almere 

Kalenderweg 3 

1335 GR Almere 

Tel: 036 - 521 44 10 

Fax: 036 - 521 25 71 

E-mail:  Almere@monuta.nl 

 

Monuta Amersfoort 

Ringweg Dorrestein 9 

3817 ES  Amersfoort 

Tel: 033 - 461 82 44 

Fax: 033 - 461 82 45 

E-mail:  Amersfoort@monuta.nl 


