
Tarieven Mortuarium WZA 2021 (m.i.v. 21-01-2021) 

Ophaaltijdstippen 

De overledenen kunnen dagelijks opgehaald worden van 7.00 tot 21.00 uur na overleg met de 

mortuariumbeheerder/medewerker.  

Graag bij de mortuariumbeheerder/medewerker melden indien gebruik gemaakt gaat worden van de 

mortuariumfaciliteit/verzorgingsruimte mortuarium door de uitvaartverzorger/rouwvervoerder voor 

verzorging en/of kistlegging. Vermeldt dit tevens op het overdrachtsformulier. Op dit moment is 

bovenstaande, door de coronaregels, echter niet mogelijk in aanwezigheid en met hulp van familie 

van de overledene. 

Tarieven 

 Overdracht overledenen, binnen 3 uur na aankomst in het mortuarium €      0,00 

 Overdracht klinisch overledene, na 3 uur en binnen 24 uur na  

aankomst in het mortuarium      €  110,00 

 Niet klinisch (via 1e hulp of per ambulance) binnen 24 uur  €  210,00 

 Gebruik mortuarium vanaf 24 uur na overlijden per dag(deel)  €    95,00 

 Voor baby’s tot 1 jaar geldt een 50% tarief    €    55,00 

 Verblijf in het mortuarium foetus (tot 24 weken zwangerschap)    kosteloos 

 Hulp bij het aankleden door mortuariummedewerker (in overleg) €    75,00 

 Beschermingshoes voor (covid) overledene    €    50,00 

 

Gebruik ruimte voor: 

 Gebruik mortuariumfaciliteit/verzorgingsruimte mortuarium door      

uitvaartverzorger/rouwvervoerder voor verzorging en/of kistlegging €   55,00 

 Rituele bewassing of anders (minimaal 2 uur) onder begeleiding van                   

uitvaartorganisatie of mortuariummedewerker                     € 240,00 

 Toeslag na deze twee uur, tarief per half uur    €   55,00 

 Huur obductieruimte t.b.v. thanotopraxie door derden (1e uur).  € 130,00                                         

Toeslag na 1 uur per kwartier                                           €   25,00 

 Faciliteren van en assistentie bij rouwbezoek (max 1 uur)  €   85,00 

 Toeslag bij rouwbezoek na 1 uur, per uur    €   75,00 

 Verwijderen pacemaker/ICD      €   50,00  

Donatie en obductie: Geen mortuariumkosten totdat de donatie of obductie heeft plaatsgevonden. De 

eerste 3 uur kosteloos na donatie of obductie, daarna gelden de reguliere tarieven voor opbaring. 

In deze tijd van corona willen we graag dat ten alle tijde contact opgenomen wordt met het mortuarium 

of en wanneer een overledene opgehaald kan worden zodat we exact weten hoeveel koelplekken we 

vrij of bezet hebben. Dit kan via het centrale nummer van het WZA 0592-325555 en vervolgens 

vragen naar het mortuarium.  


