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Tarieven mortuarium en wenselijke zorg 2019

Universitair Medisch Centrum Groningen

Mortuarium klinische overledene*

Tarief

BTW

139,15

0%

Tarief voor baby's tot 1 jaar

69,58

0%

Mortuarium niet-klinische overledene*

Tarief

BTW

233,25

0%

233,25

0%

Tarief

BTW

83,80

0%

Assisteren uitvaartverzorger bij overdracht met verzorging, kleden of inkisten (uitsluitend
na opdracht van uitvaartverzorger)

83,80

0%

Gebruik mortuariumfaciliteit/verzorgingsruimte mortuarium door uitvaartverzorger/rouwvervoerder voor verzorging en/of inkisten

83,80

0%

Aanbrengen milieuvriendelijke hoes

42,05

21%

Aanbrengen vochtisolatiepak

42,05

21%

Plaatsen Extreme vochtblokker

38,70

0%

208,25

0%

*Klinisch betekent in deze situatie: overleden in het ziekenhuis.
Gebruik mortuariumfaciliteiten/piëteitsvol gekoeld bewaren klinische overledene*
*G
 ekoeld opbaren overledene tot 24 uur na tijdstip overlijden, inclusief hygiënische lichaamsverzorging en aanbrengen incontinentiesysteem.

*N
 iet klinisch betekent in deze situatie: niet overleden in dit ziekenhuis,maar vanaf plaats
overlijden binnengebracht in mortuarium.
Gebruik gekoelde bewaarfaciliteit (24 uur) t.b.v. niet-klinische overledene vanaf moment
'overdracht aan nabestaanden mogelijk'*
*c
 onform declaratieschema "Kostenverdeling bij (niet) natuurlijk overlijden" - Versie 2 d.d.
8-1-2015. Dit tarief geldt vanaf het moment dat de Officier van Justitie de 'verklaring van
geen bezwaar' afgeeft en/of vanaf het moment dat 'overdracht aan nabestaanden mogelijk is'. De kosten tot dat moment worden gedeclareerd aan de politie wanneer er sprake is van opsporingsbelang, of aan de gemeente wanneer er sprake is van onderzoek/
lijkschouw. Wanneer bewaring/koeling genoodzaakt was uit oogpunt van openbare orde
(natuurlijk overlijden en geen nabestaanden aanwezig), wordt de nota gestuurd aan de
door de nabestaanden ingeschakelde uitvaartverzorger.
Gebruik koeling- en mortuariumfaciliteit ten behoeve van een overledene voor obductie van
0 tot 24 uur

Wenselijke zorg*
*W
 enselijke zorg wordt uitsluitend verleend na (liefst) schriftelijke opdracht van of namens de nabestaanden of uitvaartverzorger.
Verzorging overledene in een ziekenhuis*
*D
 it tarief is inclusief gebruik zorgartikelen (oogkapjes, fluff, zwelvezel, hechtdraad) en
het kleden van de overledene. Deze zorg wordt uitgevoerd voorafgaand aan het koelen
van de overledene. Er wordt geen toeslag berekend, wanneer nabestaanden aanwezig
willen zijn bij of willen helpen met de verzorging.

Faciliteren van en assistentie bij rituele wassing (max. 1,5 uur)
Toeslag rituele wassing na 1,5 uur, per uur

138,40

0%

Faciliteren van en assistentie bij rouwbezoek (max. 1 uur)

102,35

0%

Toeslag bij rouwbezoek na 1 uur, per uur

102,35

0%

Gebruik koeling/mortuarium vanaf 24 uur na overlijden per dag(deel)
Gebruik vriezer per dag(deel)

95,75

0%

113,65

0%

Toeslag afgifte buiten afgiftetijden in UMCG
Er kan een afspraak gemaakt worden voor een afgifte tussen 12.00 en 20.00 uur. Hiervoor
wordt geen extra tarief in rekening gebracht en in het weekend geldt er geen toeslag.
Indien er obductie of donatie is geweest kan er ook buiten deze tijden een afspraak worden
gepland en zal er geen tarief voor afgifte aan u in rekening worden gebracht.
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Voor kinderen tot 16 jaar kan er gedurende 24 uur een afspraak worden gemaakt en zal er
geen tarief in rekening worden gebracht voor de afgifte
Voor de afgifte zal er een maximum tijd worden gepland van een half uur. Mocht u met
nabestaanden naar het mortuarium willen komen of langer gebruik willen maken van het
mortuarium dan zal wel het afgiftetarief worden berekend. (€78,70). Voor deze afgifte zal
dan extra tijd worden gereserveerd. Wilt u dit doorgeven aan de medewerker van CMO als
u een afspraak maakt.
Toeslag afhalen buiten bovenstaande afhaaltijden

78,70

0%

Invasieve handelingen*

Tarief

BTW

Verwijdering pacemaker of ICD of ander geïmplanteerd medisch hulpmiddel

51,85

0%

139,90

0%

Aangifte overlijden/documenten

Tarief

BTW

Aangifte van overlijden bij gemeente/burgerzaken

78,85

0%

Aanvragen uitstel-/niet-besmetverklaring

78,85

0%

Tarief

BTW

Thanatopraxiebehandeling

358,00

0%

> toeslag bij thanatopraxie na obductie / donatie / andere lijkopening

163,25

0%

Verwijdering micrapacemaker
* I nvasieve handelingen zullen uitsluitend worden uitgevoerd, na ontvangst van een door
de nabestaanden ondertekende opdracht/toestemmingsverklaring.

Deze tarieven zijn excl. de kosten voor de overlijdensakte, de uitstelverklaring of niet-besmetverklaring.

Specialistische behandelingen

> toeslag op locatie

171,10

0%

Gebruik mortuariumfaciliteit t.b.v. thanatopraxiebehandeling door derden (1e uur)

135,60

0%

na 1 uur per kwartier
Plaatsen Hermetical bodyseal
Haarverzorging (per 15 minuten)

20,60
130,95

21%

19,00

0%

31,10

0%

Mogelijkheden haarverzorging: wassen en föhnen van het haar, het in model knippen/brengen van het haar, het verven van het haar, het verplaatsen van het haar in geval van kale
plekken op het hoofd.
Camouflage & make-up (per 15 minuten)
Buikpunctie / holtebehandeling

180,80

0%

Cosmetische restauratie overledene (max 1 uur) (basistarief incl. de benodigde materialen)

124,50

0%

21,00

0%

Toeslag cosmetische restauratie na 1 uur per 15 minuten
Airbrushbehandeling (max 1 uur) (basistarief incl. de benodigde materialen)
Toeslag airbrushbehandeling na 1 uur, per 15 minuten
Toeslag op locatie voor bovenstaande handelingen

124,50

0%

21,00

0%

171,10

0%

Bovenstaande behandelingen kunt u aanvragen via Servicedesk Thanatopraxie,
tel. 085 049 69 69 of CMO Speciale Diensten, tel. 085 049 69 89.

Overbrengen overledene vanuit het ziekenhuis
Het overbrengen van de overledene vanuit het ziekenhuis kan in principe 24 uur per dag 7
dagen per week. Hiervoor neemt u contact op met ons via (085) 049 72 20.

Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2019
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, op 28 oktober
1998 gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, onder nr. 121/1998
en de algemene voorwaarden van de Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG), op 5 april 2018 gedeponeerd bij de rechtbank te 's-Gravenhage, onder nr
17/2018.
De voorwaarden van CMO en de VMG refereren tevens aan de algemene voorwaarden van
het ziekenhuis.
Diensten met 0% BTW zijn vrijgesteld op basis van artikel 11 lid 1h van de wet op de Omzetbelasting 1968.
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