Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal

Lidmaatschap C7
Contribuanten
Vergoeding:
Contribuanten hebben bij overlijden recht op een uitvaartverzorging voor de geldende
verenigingstarieven (tarieven NUV) en krijgen een vergoeding van € 200,00,
mits de uitvaart door de Neutrale Uitvaartvereniging wordt verzorgd.
Jaarcontributie:
De jaarlijkse bijdrage per persoon vanaf 18 jaar is € 5,50 bij automatische incasso en
€ 6,75 bij gebruik van een acceptgiro.

Belangrijke informatie
die van toepassing is voor alle pakketten

uitvaartcentrum “Maarsstee” / kantoor
Vlaanderenlaan 1
9501 TJ Stadskanaal
0599-612437
info@nuv-stadskanaal.nl
www.nuv-stadskanaal.nl

Informatiebulletin 2021

Werkgebied:
*Het werkgebied is een straal van 25 km rondom uitvaartcentrum “Maarsstee”.
Buiten het werkgebied zal een toeslag worden doorberekend.
Personeelskosten:
Bij bezoek op afspraak, bij een opbaring in uitvaartcentrum “Maarsstee”, bij gebruik
koffietafel en/of condoleance zullen personeelskosten in rekening worden gebracht.
Uitvaartcentrum “Maarsstee”:
Het gebruik van het uitvaartcentrum voor een plechtigheid en/of koffietafel wordt u gratis
door de NUV aangeboden, hier staat géén waarde voor in het pakket.

Overige informatie:
Wij gaan bij onze pakketten uit van uitvaarten verzorgd door de NUV zélf. Eén van onze
gediplomeerde en ervaren uitvaartverzorgers zal de uitvaart dan bespreken, regelen en
begeleiden.
Als u ervoor kiest om de uitvaart te laten verzorgen door een andere uitvaartondernemer
omdat u ver buiten het werkgebied van de vereniging woont of omdat u hier bewust voor
kiest, zal de waarde van het pakket waarvoor u staat ingeschreven (zoals hieronder
vermeld), worden uitgekeerd i.p.v. de diensten en producten in de genoemde pakketten
in deze infomatiebulletin.

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op
dinsdag 20 april 2021
in uitvaartcentrum “Maarsstee”.
Aanvang om 19.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.
Hierbij wordt u een hapje en een drankje aangeboden.
Wij hopen u dan te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
bestuur NUV

Voor leden die voor een andere uitvaart kiezen dan waarvoor zij ingeschreven staan
(bijv. cremeren i.p.v. begraven), zal de pakketwaarde van inschrijving in mindering worden
gebracht op de eindnota.

Bel voor informatie en bij overlijden altijd:
De waarde van de pakketten zijn voor 2021:
Pakket
Pakket
Pakket
Pakket

C1
C2
C3
C4

begrafenisverzorging
begrafenisverzorging
crematieverzorging
uitgebreide begrafenisverzorging

€
€
€
€

1.149,00
1.665,00
2.413,00
2.665,00

0599-612437
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar.

Pakket C1
Begrafenisverzorging

Pakket C2
Begrafenisverzorging

Pakket C3
Crematieverzorging

Pakket C4
Uitgebreide Begrafenisverzorging

Vergoedingen:

Vergoedingen:

Vergoedingen:

Vergoedingen:

- Uitvaartverzorger voor het bespreken, regelen
en begeleiden van de uitvaart binnen het
werkgebied* van de vereniging.

- Uitvaartverzorger voor het bespreken, regelen
en begeleiden van de uitvaart binnen het
werkgebied* van de vereniging.

- Uitvaartverzorger voor het bespreken, regelen
en begeleiden van de uitvaart binnen het
werkgebied* van de vereniging.

- Uitvaartverzorger voor het bespreken, regelen
en begeleiden van de uitvaart binnen het
werkgebied* van de vereniging.

- Laatste verzorging van de overledene door
NUV-personeel binnen het werkgebied van
de vereniging.

- Laatste verzorging van de overledene door
NUV-personeel.

- Laatste verzorging van de overledene door
NUV-personeel.

- Laatste verzorging van de overledene door
NUV-personeel.

- Rouwauto voor het overbrengen van de
overledene van plaats van overlijden naar
uitvaartcentrum Maarsstee of eigen woning
binnen het werkgebied van de vereniging.

- Rouwauto voor het overbrengen van de
overledene van plaats van overlijden naar
uitvaartcentrum Maarsstee of eigen woning
binnen het werkgebied van de vereniging.

- Rouwauto voor het overbrengen van de
overledene van plaats van overlijden naar
uitvaartcentrum Maarsstee of eigen woning
binnen het werkgebied van de vereniging.

- Rouwauto voor de begrafenisrit binnen het
werkgebied van de vereniging.

- Rouwauto voor de crematierit binnen het
werkgebied van de vereniging.

- Rouwauto voor de begrafenisrit binnen het
werkgebied van de vereniging.

- 4 dragers (NUV) voor max. 3 uur binnen
het werkgebied van de vereniging.

- Vergoeding voor crematiekosten een bedrag
van € 945,00.

- 4 dragers (NUV) voor max. 3 uur binnen
het werkgebied van de vereniging.

- Een standaard NUV uitvaartkist

- Een standaard NUV uitvaartkist

- Vergoeding voor grafrechten tot een bedrag
van € 1.000,00.

- Rouwauto voor het overbrengen van de
overledene van plaats van overlijden naar
uitvaartcentrum Maarsstee of eigen woning
binnen het werkgebied van de vereniging.
- Rouwauto voor de begrafenisrit binnen het
werkgebied van de vereniging.
- Opbaring in een 24-uurs kamer in
uitvaartcentrum “Maarsstee” voor max 6 dagen,
incl. gebruik van 5 pasjes.
(voor meer dagen of bezoek op afspraak worden
extra kosten in rekening gebracht)

(standaard maatvoering, bij gebruik van een
bredere of langere kist zal een toeslag worden 		
doorberekend)

- Gebruik aula/koffieruimte in uitvaartcentrum
“Maarsstee” voor een condoleance voor de
dag van de uitvaart. (max. 30 min)

- Opbaring in een 24-uurs kamer in
uitvaartcentrum “Maarsstee” voor max 6 dagen,
incl. gebruik van 5 pasjes.

- Opbaring in een 24-uurs kamer in
uitvaartcentrum “Maarsstee” voor max 6 dagen,
incl. gebruik van 5 pasjes.

- Gebruik aula/koffieruimte in uitvaartcentrum
“Maarsstee” voor een condoleance voor de
dag van de uitvaart. (max. 30 min)

- Gebruik aula/koffieruimte in uitvaartcentrum
“Maarsstee” voor een condoleance voor de
dag van de uitvaart. (max. 30 min)

- 1 NUV condoleanceboek.

- Gebruik aula/koffieruimte uitvaartcentrum
“Maarsstee” en familiekamer voor
uitvaartdienst/-plechtigheid. (max. 90 min)

- Gebruik aula/koffieruimte uitvaartcentrum
“Maarsstee” en familiekamer voor
uitvaartdienst/-plechtigheid. (max. 90 min)

- 1 akte van overlijden.

- Gebruik aula/koffieruimte voor koffietafel.

- Gebruik aula/koffieruimte voor koffietafel.

- 50 basis rouwkaarten, gehamerd met grijs
kader

- 50 basis rouwkaarten, gehamerd met grijs
kader

- 50 postzegels voor standaard rouwpost.

- 50 postzegels voor standaard rouwpost.

- 1 rouwverzendset.

- 1 rouwverzendset.

- 1 NUV condoleanceboek

- 1 NUV condoleanceboek

- 1 akte van overlijden

- 1 akte van overlijden

- Gebruik aula/koffieruimte uitvaartcentrum
“Maarsstee” en familiekamer voor
uitvaartdienst/-plechtigheid. (max. 90 min)
- Gebruik aula/koffieruimte voor koffietafel.
(max. 90 min)

- Vergoeding voor rouwdrukwerk tot € 100,00.

Voor pakket C1 is geen opname van
nieuwe leden meer mogelijk.

(voor meer dagen of bezoek op afspraak worden
extra kosten in rekening gebracht)

(max. 90 min)

(standaard maatvoering, bij gebruik van een
bredere of langere kist zal een toeslag worden 		
doorberekend)

(voor meer dagen of bezoek op afspraak worden
extra kosten in rekening gebracht)

(max. 90 min)

- Een standaard NUV uitvaartkist

(standaard maatvoering, bij gebruik van een
bredere of langere kist zal een toeslag worden 		
doorberekend)

- Opbaring in een 24-uurs kamer in
uitvaartcentrum “Maarsstee” voor max 6 dagen,
incl. gebruik van 5 pasjes.
(voor meer dagen of bezoek op afspraak worden
extra kosten in rekening gebracht)

- Gebruik aula/koffieruimte in uitvaartcentrum
“Maarsstee” voor een condoleance voor de
dag van de uitvaart. (max. 30 min)
- Gebruik aula/koffieruimte uitvaartcentrum
“Maarsstee” en familiekamer voor
uitvaartdienst/-plechtigheid. (max. 90 min)
- Gebruik aula/koffieruimte voor koffietafel.
(max. 90 min)

- 50 basis rouwkaarten, gehamerd met grijs
kader
- 50 postzegels voor standaard rouwpost.
- 1 rouwverzendset.
- 1 NUV condoleanceboek
- 1 akte van overlijden

Jaarcontributie:
Alleenstaanden en één oudergezinnen
incl. kinderen tot 18 jaar € 29,50

Jaarcontributie:
Alleenstaanden en één oudergezinnen
incl. kinderen tot 18 jaar € 50,00

Jaarcontributie:
Alleenstaanden en één oudergezinnen
incl. kinderen tot 18 jaar € 66,25

Jaarcontributie:
Alleenstaanden en één oudergezinnen
incl. kinderen tot 18 jaar € 75,00

Gezinscontributie:
incl. kinderen tot 18 jaar € 59,00

Gezinscontributie:
incl. kinderen tot 18 jaar € 100,00

Gezinscontributie:
incl. kinderen tot 18 jaar € 132,50

Gezinscontributie:
incl. kinderen tot 18 jaar € 150,00

