Datum : ……/……./…….

Crematie aanvraag
Gegevens baasje:
Naam: ………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Tel / GSM : ………………………………………………….
Mail adres : …………………………………………………

Ondergetekende geeft hierbij opdracht aan Pet MEMORY Art voor het ophalen en het organiseren van de uitvaart voor het
gezelschapsdier waarvan de gegevens hieronder zijn vermeld.

Naam van het gezelschapsdier : ………………………………………………………….
Dog / Cat ID : …………………………………………………………………………………….
Ras :………………………………………
Leeftijd : ………………………………
Gewicht : …………….kg
Geslacht : …………………………….

Geboortedatum: ……/……/………..

Individuele crematie (voor dieren vanaf 40kg is er extra handeling kost, 2 dragers ipv 1, 25€/1/2u)
Individueel

Gemeenschappelijk

Tot 5kg : 105€
05-10kg: 120€
10-20kg: 150€
20-30kg: 180€
30-40kg: 210€
40-50kg: 290€
50-60kg: 320€
60-70kg: 350€
>70kg: 380€

Tot 5kg : 35€
05-10kg: 50€
10-20kg: 60€
20-30kg: 70€
30-40kg: 80€
40-50kg: 90€
50-60kg: 100€
60-70kg: 110€
>70kg: 125€

Ik wens WEL / NIET een “ Laatste groet “ te brengen in de afscheidsruimte van Pet MEMORY Art, Hoevestraat 41, 1755Gooik. Na afspraak op
0475 / 633 281
Prijs : 25 €
Steeds inbegrepen MEMORY Box : Pootafdruk 2D, Haarplukje

Prijs : 50€

Transport kost voor ophalen van het boven vermeld gezelschapsdier :

Prijs : 25€ (straal 10km + 0,75€/km)

Urne: Referentie / grootte : ………………………………………………/ S/M/L

Aantal : …….

Totaal : (crematie + laatste groet + urne)

Prijs : ………………€
……………….€

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het verschuldigde totaal bedrag en zal :
•
een voorschot van 80% overschrijven op rekening BE57 7360 7152 4935 met in referentie datum van aanvraag / naam aan de klant
en naam van het huisdier of via Payconiq.(zie QR code). De opdracht wordt pas uitgevoerd na ontvangst van het voorschot.
•
De resterende bedrag van 20% (plus de correcties indien foutieve berekening) wordt betaald bij overhandiging van de as.
Handtekening + datum voor akkoord:
………………………………………………………………………………………………………
www.PetMEMEORYArt.be
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