Tarieven mortuarium academisch ziekenhuis Maastricht

2021

Mortuariumkosten*
klinische overledene van 3 tot 24 uur na overlijden (overleden op een ziekenhuisafdeling)
niet klinische overledene tot 24 uur na overlijden (SEH, EHBO, STAD) **
elke volgende dag/dagdeel
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Overige zorgtarieven
verzorgen overledene
gebruik ruimte voor verzorgen door ondernemer zelf (zonder familie)
rituele wassing of verzorgen door ondernemer met familie per uur
restauratie overledene per uur
balseming/hygiënische behandeling incl. (cosmetische)verzorging
Diverse diensten
assistentie bij rouwbezoek per uur of uurdeel
verzorgen van formaliteiten burgerlijke stand Maastricht (excl. akte)
aanvragen uitstelverklaring / niet besmet verklaring (excl. evt. kosten verklaring)
alleen teruggaan voor afgeven voor overlijdenspapieren
verwijderen pacemaker
(internationale)akte van overlijden, legeskosten uitstelverklaring gem. Maastricht ed.
GGD kosten Medical Statement, incl. ophalen
Transport na vrijgave politie of zaakwaarneming in de regio 043, 045, 046
Vriescel:
per dag/dagdeel

*

Voor baby’s tot 1 jaar worden geen kosten berekend voor de eerste 24 uur, na 24 uur 50% van de
mortuariumkosten excl. rouwbezoek, excl. overige zorgtarieven/diverse diensten.

** Conform 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 uitvaartverzorger die door de
nabestaanden is ingeschakeld.

Van toepassing zijn de algemene levering- en betalingsvoorwaarden VMG, op 4 juni 2004 gedeponeerd bij de rechtbank te ‘s- Gravenhage, onder nr.
59/2004; op verzoek wordt kosteloos een exemplaar toegezonden.
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