
Tarieven mortuaria in beheer van Van der Stappen uitvaartverzorging 2022

- De Run 4600 te Veldhoven (Máxima MC Veldhoven)

- Ds. Th. Fliednerstraat 1 te Eindhoven (Máxima MC Eindhoven)

- Michelangelolaan 2, 5623 EJ te Eindhoven (Catharina Ziekenhuis)

Mortuarium(zorg)kosten klinisch overledene verblijf tussen 3 tot 24 uur na overlijden. Bij langer verblijf in het 
mortuarium dan 24 uur, zijn aansluitend de reguliere kosten voor verblijf van toepassing.  €                 139,00 

Mortuarium(zorg)kosten niet-klinisch overledene verblijf tot 24 uur na vrijgave. Bij langer verblijf in het 
mortuarium dan 24 uur, zijn aansluitend de reguliere kosten voor verblijf van toepassing.  €                 184,00 

Op afspraak ophalen van overledene tussen 8.30 uur en 17.00 uur (maandag t/m zondag)  geen extra kosten 

Op afspraak ophalen van overledene tussen 17.00 uur en 22.00 uur (maandag t/m zondag)  €                  92,00 

Op afspraak ophalen van overledene tussen 22.00 uur 8.30 uur (maandag t/m zondag)  €                 154,00 

Verzorging overledene  €                 206,00 

Intensieve verzorging overledene  €                 264,00 

Cosmetische verzorging overledene (indien verzorging elders plaatsgevonden heeft)  €                 116,00 

In de kist leggen van de overledene (na opbaring op bed, indien kist na verzorging wordt aangeleverd of in 
combinatie met cosmetische verzorging)  €                  90,00 

Verzorging overledene met nabestaanden  €                 264,00 

Verzorging kind tot 18 jaar  €                  73,00 

Verzorging kind tot 18 jaar met nabestaanden  €                 141,00 

Gebruik verzorgingsruimte door derden (maximaal 60 minuten)  €                 103,00 

Extra tijd gebruik verzorgingsruimte door derden (per 30 minuten)  €                  41,00 

Licht balsemen overledene (thanatopraxie) inclusief verzorging  €                 612,00 

Verblijf in uitvaartcentrum, per dag (exclusief rouwbezoek)  €                 120,00 

Verblijf in uitvaartcentrum kind tot 18 jaar, per dag  €                  60,00 

Verblijf in uitvaartcentrum foetus (tot 24 weken zwangerschap)  kosteloos 

Verblijf in uitvaartcentrum met intensieve koeling, per dag (enkel in Eindhoven)  €                 233,00 

Rouwbezoek (45 minuten), per keer  €                  83,00 

Rouwbezoek (45 minuten), per keer, buiten vastgestelde tijden  €                 103,00 

Sluiten van de kist met familie en/of rouwbezoek voor vertrek uitvaartcentrum (45 minuten)  €                  71,00 

Extra gereserveerde tijd voor rouwbezoek of afscheidsdienst (extra per 15 minuten) 38,00€                   
Rituele wassing (maximaal 120 minuten en enkel in Eindhoven) 320,00€                  

Primaire verzorging en confrontatie overledene bij niet-natuurlijk overlijden (maximaal 120 minuten) 183,00€                  

Extra tijd rituele wassing of primaire verzorging en confrontatie (per 30 minuten) 46,00€                   
Verwijderen pacemaker of defibrillator  €                  77,00 

Verwijderen zinken binnenkist en eventueel in andere kist leggen  €                 100,00 

Gebruik milieuvriendelijke hoes  €                  50,00 

Kistversiering  €                  37,00 

Het maken van een vingerafdruk  €                  43,00 

Gebruik ruimte voor afscheidsdienst, begeleid door 2 medewerkers, 120 minuten  €                 286,00 

Verzorgen van verklaring arts voor uitstel begraven/cremeren of medical statement  €                  89,00 



Vervolg tarieven mortuaria in beheer van Van der Stappen uitvaartverzorging 2022

Werkwijze:

- Bij het ophalen van een overledene is altijd een medewerker van Van der Stappen aanwezig.

- Alvorens een overledene kan worden opgehaald dient de uitvaartverzorger telefonisch contact op te nemen met 
Van der Stappen (040-2822272) om hiervoor een afspraak te maken.

- Een overledene kan alleen op afspraak worden opgehaald.

Reguliere rouwbezoektijden in mortuarium MMC te Eindhoven:

Maandag t/m vrijdag: eerste tijd van 17.45 tot 18.30 en tweede tijd 16.15 tot 17.00 uur.

Zaterdag en (vastgestelde) zondag: eerste tijd van 13.30 tot 14.15 en tweede tijd 12.00 tot 12.45 uur.

Reguliere rouwbezoektijden in mortuarium MMC te Veldhoven:

Maandag t/m vrijdag: van 17.45 tot 18.30 uur.

Zaterdag en (vastgestelde) zondag: van 15.30 tot 16.15 uur.

Het mortuarium Catharina Ziekenhuis wordt niet als uitvaartcentrum gebruikt. Reguliere rouwbezoeken zijn dan 
ook niet af te spreken. Alleen in uitzonderlijke situaties is het mogelijk een rouwbezoek af te spreken.  

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de Vereniging van Mortuaria in de Gezondheidszorg (VMG).


