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Mortuaria ETZ Tilburg in beheer van Mémorta 
Locatie: TweeSteden ziekenhuis   Dr. Deelenlaan            5    5042 AD Tilburg 
Locatie: St. Elisabeth ziekenhuis   Hilvarenbeekseweg   60    5022 GC Tilburg 
 
DIENSTVERLENING TARIEVENLIJST 2022 

 

BEPALINGEN 
▪ Klinische overledene is een overledene die opgenomen was in het ETZ Tilburg 
▪ Indien klinische overledene binnen 3 uur na tijdstip overlijden wordt opgehaald worden er geen kosten in 

rekening gebracht; tenzij er om extra dienstverlening wordt gevraagd.  
▪ Niet klinische overledene is een patiënt/overledene die binnen is gebracht via externe vervoerder 

voor het ophalen van een overledene gelden de volgende tijdstippen:  
op werkdagen 8:30 tot 16:00 uur- zat-, zon-, en feestdagen tussen 8:30 en 11:00 

▪ U dient altijd eerst een telefonische afspraak met ons te maken het mortuarium is normaliter onbemand. 
▪ Wij hebben een 24/7 dienstverlening (medewerker mortuarium  013 221 22 25) of 013 231 01 11 
▪ Er zal ten aller tijden een persoonlijke overdracht zijn van de overledene in het mortuarium ETZ Tilburg 
▪ Overleggen overledene naar brancard of in de kist met minimaal 2 personen 
▪ Bij obductie geldt tijdstip einde obductie i.v.m. 1e 3 uur regeling 
▪ Bij donatie geldt tijdstip einde donatie i.v.m. 1e 3 uur  regeling 
▪ Regio Tilburg is binnen straal van 20 km locatie TweeSteden ziekenhuis (Dr. Deelenlaan 5 5042 AD Tilburg) 
▪ Door ondertekening handelt de vervoerder/ opdrachtgever conform opdracht van de nabestaanden, zij 

kunnen hiervan een schriftelijke bevestiging overhandigen. 
 

DIENSTVERLENING                                                                                                                                             
PIËTEITSVOL GEKOELD BEWAREN OVERLEDENE  
Gekoeld opbaren overledene tot 24 uur na tijdstip overlijden, hygiënische verzorging   € 175,33 
Gekoeld opbaren overledene na 1e 24 uur (per dagdeel) € 120,70 
Levenloos geboren baby €   00,00 
Kindje tot 1 jaar €   85,91 
Gekoeld opbaren niet-klinische overledene, Inclusief ophalen van SEH (1e 24 uur) € 282,70 
Gekoeld opbaren niet-klinische overledene binnengebracht (ambulance, externe vervoerder 1e 24 uur) € 229,01 
Indien overledene binnen 3 uur na tijdstip overlijden wordt opgehaald  €   00,00 
Gebruik koeling ten behoeve van een klinische overledene voor obductie  i.v.m. 1e 3 uur regeling €   00,00 
Gebruik koeling ten behoeve van een klinische overledene voor donatie  i.v.m. 1e 3 uur regeling €   00,00 
Gebruik diepkoeler St. Elisabeth ziekenhuis (per dag, 24 uur) € 150,00 
Gekoeld opbaren niet klinische overledene, per 24 uur (bij minimaal 3 dagen) €   80,00 
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Opbaren niet klinische overledene, per 24 uur (bij minimaal 3 dagen) 

 
€  80,00 

Assistentie medewerk(st)er voor overleggen overledene naar brancard of in de kist €  17,50 
  
Wachttijd/ extra tijd,  is van toepassing bij het overschrijden van dienstverlening van het beschreven 
tijdsduur met 15 minuten 

€  23,90 

 

Voor het ophalen/ binnenbrengen van een overledene buiten het gestelde tijdstip  
(tussen 16:00 – 22:00) 

€ 120,70 

Voor het ophalen/ binnenbrengen van een overledene buiten het gestelde tijdstip weekend  
(tussen 11:00 – 22:00) 

€ 120,70 

Voor het ophalen/ binnenbrengen van een overledene buiten het gestelde tijdstip  
(tussen 22:00 – 8:30) 

€ 158,82 

Voor het ophalen/ binnenbrengen van een overledene buiten het gestelde tijdstip weekend  
(tussen 22:00 – 8:30) 

€ 158,82 

 
GEBRUIK MORTUARIUMFACILITEITEN 

 

Gebruik verzorgingsruimte voor laatste verzorging of in de kist leggen overledene door derden  
(per half uur, excl. Assistentie) 

€   54,00 

Gebruik verzorgingsruimte rituele wassing maximaal 1,5 uur  € 208,62 
Toeslag verzorgingsruimte rituele wassing (per half uur)  €   79,79 
Gebruik ontvangstruimte Mémorta, zonder andere dienstverlening (per half uur) €   54,00 

 

Indien binnenbrengen of overbrengen overledene door Mémorta geen toeslag €     0,00 
  
Toeslag niet klinische overledene vertrek binnen gesteld tijdstip, nabestaanden niet aanwezig €     0,00 
Toeslag niet klinische overledene vertrek binnen gesteld tijdstip, nabestaanden aanwezig €   36,00 
Toeslag niet klinische overledene vertrek buiten gesteld tijdstip, nabestaanden niet aanwezig €   62,00 
Toeslag niet klinische overledene vertrek buiten gesteld tijdstip, nabestaanden aanwezig €   93,00 

 

WENSELIJKE VERZORGING  
Verzorging overledene zonder familie,  (tijdsduur maximaal 2 uur UC Mémorta) € 135,00 
Verzorging overledene met familie, (tijdsduur maximaal 2 uur UC Mémorta) € 186,00 
Verzorgen overledene op andere (thuis) locatie € 186,00 
Extra tijd per 2 medewerkers   (tijdsduur maximaal 15 minuten) €   40,00 
Cosmetische verzorging (per half uur) €   54,00 
Airbrush make up (tijdsduur 1 uur) € 104,00 
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Technische verzorging €   47,00 
Overledene in de uitvaartkist- of plateau- bed opbaren €   43,00 
Indien bovenstaande handeling in combinatie is met verzorging €   00,00 
  
Vingerafdruk maken €   11,00 
Handafdruk met verf €   22,50 

 
INDIVIDUELE MAATREGELEN  
Aanbrengen milieuvriendelijke hoes €   78,00 
Bodyseal € 125,00 
Plaatsen extreme vochtblokker €   39,00 
Aanbrengen vocht isolerend pak €   45,00 
 
SPECIALISTISCHE HANDELINGEN 

 

Verwijderen van een pacemaker, ICD, etc.  €   56,00 
Buikpunctie: holtebehandeling plus holtevloeistof € 161,00 
Thanatopraxie behandeling incl. aankleden overledene, Uitvaartcentrum Mémorta € 500,00 
Thanatopraxie behandeling incl. aankleden overledene, thuis locatie € 530,00 
Thanatopraxie behandeling incl. aankleden overledene na obductie of orgaan donatie,   Uitvaartcentrum 
Mémorta 

€ 645,00 

Gebruik verzorgingsruimte voor Thanatopraxie behandeling  €   54,00 
 
 
OVERIGE DIENSTEN 

 

Balseming voor repatriëring Op aanvraag   
Restauratieve technieken Op aanvraag 
Reconstructie technieken Op aanvraag 
Obductie assistent   Op aanvraag 

 

 
VERVOER OVERLEDENE  (regio = binnen straal van 20 km) 

 

Overbrengen overledene, per brancard of in de uitvaartkist, omgeving Tilburg, 1 medewerker 
overbrengbus 

€ 155,00 

Overbrengen overledene, per brancard of in de uitvaartkist, omgeving Tilburg, 2 medewerker 
overbrengbus 

€ 189,00 
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Overbrengen overledene, per brancard of in de uitvaartkist, omgeving Tilburg, 1 medewerker 
rouwwagen 

€ 175,00 

Overbrengen overledene, per brancard of in de uitvaartkist, omgeving Tilburg, 2 medewerkers 
rouwwagen 

€ 195,00 

Staatsievervoer rouwwagen, 1 medewerker omgeving Tilburg (Tijdsduur Maximaal 3 uur) € 195,00 
Intern overbrengen overledene met 2 medewerkers €   41,40 
Toeslag kosten overbrengen buiten de regio na 40 km  (per km) €     1,75 

 
Assistentie medewerker overledene inzetten in de rouwauto, 2 medewerkers, inclusief gebruik 
schaarwagen 

€   40,37 

Wachttijd/ Extra tijd/ extra dienstverlening is van toepassing, (Per medewerk(ster, tijdsduur 15 
minuten) 
Wanneer gevraagd wordt voor extra dienstverlening, of als de werkzaamheden niet direct kunnen 
aanvangen of met een onderbreking  

€   20,18 

 
BEZORGEN OF OPHALEN ROUWGOEDEREN REGIO TILBURG (regio = binnen straal van 20 km)  
Bezorgen rouwgoederen                                                                                        €  114,00 
Ophalen rouwgoederen €  114,00 
Bezorgen uitvaartkist €  114,00 
Bezorgen uitvaartkist i.c.m. ander vervoer €    00,00 
Bezorgen rouwgoederen i.c.m. ander vervoer €    00,00 
Handling fee, uitvaartkist €    15,00 
Repatriëring (transport)kist, vernietigen en afvoeren €    54,00 
Bezorgen of ophalen van documenten/ kleding/ rouwkaarten   (per opdracht)                    €    54,00 
  
ROUWGOEDEREN  (PER OPBARING)   
Gebruik Multi-koeling  €    98,00 
Gebruik plateau bed €    49,00 
Gebruik wagentje+ rokje €    49,00 
Gebruik kamerscherm €    32,00 
 
WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN (regio Tilburg) 

 

Allround medewerker  per uur  €    54,00 
Allround medewerker  minimaal  3 uur (per uur, per medewerker) €    43,47 
Controle thuis opbaring €    54,00 

http://www.kleinschaligafscheid.nl/


 

Dienstverlening 2022 tarievenlijst en bepalingen   |  W www.memorta.nl  |  T 013 231 01 11 

 

 
 
AANVRAAG DOCUMENTEN 

 

Uitstel, niet besmet verklaring of medical statement (excl. kosten arts e/o G.G.D.) €   85,00 
Kosten huisarts  e/o G.G.D. arts (incl. btw) €   48,13 
Kosten arts e/o G.G.D. arts (buiten kantoortijden, incl. BTW) €   71,42 
Verzorgen aangiften van overlijden gemeente burgerzaken (incl. 1 Uittreksel uit een overlijdensakte) € 105,57 
Uittreksel uit een overlijdensakte, gemeente Tilburg €   15,53 
Verzorgen van internationale akte van overlijden gemeente burgerzaken € 136,62 

 

AFSCHEID/ ROUWBEZOEK UC MÉMORTA  
Afscheids- rouwbezoek exclusief assistentie (per half uur) €   54,00 
Afscheids- rouwbezoek inclusief assistentie (per half uur) €   82,80 
Afscheids- ceremonie incl. koffie/thee (per 45 minuten, inclusief assistentie) € 105,57 

 

 

 

 

 

 

Mémorta spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website en tarievenlijst. 
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website en tarievenlijst te wijzigen e/o aan te passen. 

 

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