
 

 

 
 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer voor Wieringen en Omstreken” 

 
INFORMATIE VOOR DE (TOEKOMSTIGE) LEDEN VAN “DE LAATSTE EER”. 

  
Door middel van deze informatie willen wij u op hoofdlijnen aangeven wat u van onze vereniging kunt ver-

wachten. 

 

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en Omstreken stelt zich ten doel het op waardige 

wijze verzorgen van uitvaarten. Om dit doel te bereiken wordt aan de leden een verzorgingspakket aange-

boden, dit in tegenstelling tot verzekeringsmaatschappijen die veelal geld uitkeren. 

 

Dit verzorgingspakket (op basis van marktwaarde) bestaat uit de volgende voorzieningen: 

 

➢ Personeelskosten uitvoerder        €   1540,00 

➢ Verzorging overledene  € 128,00 

➢ Overbrenging stoffelijk overschot naar “De Horizon” rouwauto  maximaal: € 190,001 

➢ Uitvaartkist model 6EP met houten handgrepen     € 490,00 

➢ 1 akte van overlijden        €       13,80 

➢ 1 condoleance register  €   19,50 

➢ Rouwkaarten, 40 stuks excl. Postzegels               maximaal:                                €     140,00 

➢ Rouwauto voor de uitvaart                                   maximaal:  € 244,00  

            €   2765,302 

➢ Opbaring in de Horizon (facultatief)  € 671,00 

➢ Uitvaart in de Horizon 120 minuten excl. gastdame (facultatief)  € 185,00 

            €   3621,30 

 

 

Naast bovengenoemd pakket zullen er bij een uitvaart afhankelijk van de wensen, vaak nog andere kosten 

voorkomen, die dan in rekening gebracht worden. Om u een idee te geven om welke kosten het gaat volgt 

onderstaand een opsomming van een aantal veel voorkomende bijkomende kosten. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat deze opsomming niet volledig en uitputtend is. 

 

Mogelijke algemene bijkomende kosten: 

 

➢ huur rouwauto i.v.m. overbrenging stoffelijk overschot van buiten Wieringen naar Wieringen; 

➢ toeslag t.b.v. exploitatie uitvaartcentrum “De Horizon” (leden: €. 47,--); 

➢ huur afscheidslocatie anders dan de Horizon (bijvoorbeeld kerk) 

➢ kosten advertentie(s); 

➢ kosten volgwagen(s); 

➢ kosten koffietafel etc. 

 

 
1 Dit tarief is voor overbrengingen binnen de voormalige gemeente Wieringen. Tevens geniet een lid een aanzienlijke 

korting op het gebruik van de rouwauto buiten Wieringen. 
 

 
2 Uitkeringen worden uitsluitend in natura gedaan. Er vindt geen restitutie in geld plaats. Leden die buiten Wieringen  

wonen en na overlijden geen gebruik van het verzorgingspakket kunnen maken, ontvangen op hun verzoek en na goed-

keuring door het bestuur, een afkoopsom van maximaal € 1420,00 



 

 

Bij begrafenis tevens: 

 

➢ Openen en sluiten graf;       €   675,60 

➢ Huur graf en onderhoudskosten aan een  gemeentelijke begraafplaats op  

Wieringen voor 20 jaar, exclusief een grafmonument.    € 2281,80 

      

Bij crematie tevens: 

➢ tarief crematie Yardenhuis Schagen op maandag t/m zaterdag.    € 1435,00  

(45 minuten plechtigheid ruimte en 45 minuten koffiekamer.) 

 

Inwoners van de gemeente Hollands Kroon of een aangrenzende gemeente, die de leeftijd van 65 jaar nog 

niet hebben bereikt, kunnen zich aanmelden als lid. Het lidmaatschap vangt aan als men door het bestuur als 

zodanig tot de vereniging is toegelaten.3  

 

Met ingang van januari 2021 is de inkoopsom voor nieuwe leden boven de 25-jarige leeftijd komen te ver-

vallen. Elk nieuw lid vanaf 25 jaar gaat een basisbedrag per jaar betalen.  

Neem contact op met het secretariaat voor meer informatie.  

 

Vanaf 2021 hanteren we het zogenaamde gezinstarief. Dit voordeeltarief wordt gebruikt  voor een echtpaar 

of duurzaam samenwonenden. Voor 2021 is het bedrag van het gezinstarief € 58,40 p/jr. Vanaf 2021 zal 

ieder lid individueel gefactureerd worden. Het gezinstarief is als volgt opgebouwd:  het zgn. basisbedrag van  

€ 32,40 per lid p/jr. dat is voor twee personen totaal € 64,80 p/jr.  

Hierop wordt een korting gegeven van  ± 10% ( € 6,40) dus  € 58,40 p/jr. 

 

Tarief gezinslidmaatschap € 29,20 per persoon p/jr.                                                                      

Tarief  voor alleenstaanden € 32,40 p/jr. 

Tarief  voor inwonende kinderen vanaf 18 jaar € 26,60 p/jr. 

 

Bij verhuizing naar een plaats buiten de gemeente Hollands Kroon kan men lid blijven. Jaarlijks wordt dan 

de contributie via een factuur of via de afgegeven machtiging in rekening gebracht. Indien een lid buiten 

Wieringen woont en komt te overlijden en de nabestaanden niet de voorkeur geven aan het regelen en uitvoe-

ren van de uitvaart door de vereniging keert “De Laatste Eer” op verzoek van de nabestaanden, na goedkeu-

ring door het bestuur, onder overlegging van een akte van overlijden, een afkoopsom van maximaal € 

1420,00 uit. Deze situatie betekent wel dat de nabestaanden meer kosten zullen maken, omdat de instelling 

ter plaatse uitgaat van het uitvoeren van een uitvaart voor een niet-lid of particulier, die geen recht heeft op 

een leden voordeel. 

“De Laatste Eer” heeft met Lifetri Uitvaartverzekeringen een samenwerkingsovereenkomst gesloten.   

Bij deze maatschappij kunt u desgewenst alle hierboven genoemde bijkomende kosten verzekeren.  

N.V. Nuvema is overgenomen door Liftri.  De vertegenwoordiger voor dit gebied is mevrouw Wilma van 

Willegen:   tel: 035-5480808 of e-mail: wilma.van.willegen@lifetri.nl. 

 

Voor nadere informatie over onze vereniging, “De Laatste Eer”, kunt u contact opnemen met onze secretaris  

dhr. R. Mast.  

Postbus 3, 1777 ZG te Hippolytushoef  (telefoon 0227-593090 of info@delaatsteeerwieringen.nl ) 

 

Hippolytushoef, januari 2021. 

 

Het bestuur. 

 
Disclaimer 

Ondanks dat deze informatiebrief met veel zorg is gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan. 

Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan de uitvaartvereniging  “De Laatste Eer, voor Wierin-

gen en Omstreken” niet ter verantwoording worden geroepen. 

 
3 Een lid die bij de ingangsdatum van het lidmaatschap 60 jaar of ouder is en overlijdt binnen 2 jaar, heeft recht op dat 

deel van het verzorgingspakket dat overeenkomt met de betaalde contributie. 
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