crematie nr.: ______________
crematie datum: ___________
snoeimp@gmail.com

Hierbij verzoekt ondergetekende:
naam: ____________________________________ adres: ___________________________________________
postcode: _______________ plaats: _____________________________ telefoon: _______________________
Huisdierencrematorium “Amadeus” de crematie te laten verzorgen van:
naam huisdier: ________________________________

hond

kat

________

CAT 1

ras: _________________________________________ leeftijd: ______________ geslacht: ________________
naam/telefoon dierenarts

CATEGORIE

Wenst u gebeld te worden door H.C. Amadeus

Wenst u afscheid te nemen bij aankomst van uw huisdier
CREMATIE
COLLECTIEF

GEWICHT (KG)
   0 - 1

  

€ 45,00

   1 - 3

klein

€ 70,00

   3 - 6

€ 75,00

   6 - 10

  

€ 80,00

  

zeer groot

  Basis Urn

€ 29,50

€ 120,00

2e Ring tot 30km

€ 33,50

€ 130,00

Verder dan 30km
per extra km

€ 0,50

€ 120,00

€ 150,00

Meerprijs thuis ophalen
van uw huisdier

€ 17,50

€ 170,00

As retour D.A.P.

€ 17,50

   30 - 35

€ 125,00

€ 160,00

   40 - 45

€ 140,00

€ 185,00

€ 130,00
€ 150,00

   50 - 55

		

   55 - 60

prijs

  klein 	 
€ 50,00

  groot 	 
€ 70,00
Op aanvraag

€		 220,00

middel € 21,50
as
uitstrooien

_

bij
collectieve
crematie

€ 35,00

Betaling aan H.C.Amadeus

€		 255,00

klein € 15,50
formaat

Uw huisdier brengen en
		afscheid nemen buiten
openingstijden

€ 195,00

€		 230,00

   60 - 80

  middel 	 
€ 60,00
  Luxe Urn

1e Ring tot 15km

€ 135,00

Strooibus
urnen

€ 110,00

€ 110,00

   45 - 50

  

€ 24,50

   20 - 25

   35 - 40

groot

Nijmegen

€ 125,00

   25 - 30

VERVOER
Overleden huisdier

€ 100,00

€ 90,00
€ 100,00

Nee
Nee

€ 70,00

   10 - 15
   15 - 20

middel

CREMATIE
INDIVIDUEEL

Ja
Ja

Bij brengen huisdier of bij ophalen
urn of strooibus betaling contant/pin

groot € 23,50

Per pin betaald €

bij
individuele
crematie

Contant betaald €
Bij uitstrooien as betaling
uitsluitend per eenmalige incasso

over land _ 
€ 15,00 _ 
€ 20,00

	 
over water _ 
€ 15,00 _ 
€ 20,00



Administratiekosten

€ 5,00

Hierbij machtig ik H.C. Amadeus om d.m.v. een éénmalige incasso het bedrag van mijn rekening af te schrijven.

(indien de as door H.C. Amadeus wordt uitgestrooid)

IBAN: NL

datum:

handtekening:

Betalingstermijn van de crematie inclusief het vervoer is binnen 7 dagen. Onze tarieven zijn incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Het vervoer van uw overleden huisdier werd verzorgd door:
de Dierenambulance Nijmegen
eigenaar zelf gebracht
H.C. Amadeus

veterinaire koeriersdienst
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