
 

 

  

EESSTTIIMMAATTEE  OOFF  FFUUNNEERRAALL  CCOOSSTTSS  FFOORR  CCRREEMMAATTIIOONN  

BBrriigghhttoonn  aanndd  HHoovvee  aass  ooff  AApprriill  22002200  

  

OOuurr  ffeeeess  hhaavvee  bbeeeenn  rreedduucceedd  iinn  tthheessee  ddiiffffiiccuulltt  ttiimmeess  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  oonn  ffuunneerraallss  

aatt  tthhiiss  ttiimmee..    

IInn  ppaarrttiiccuullaarr  oouurr  pprrooffeessssiioonnaall  ffeeeess  hhaavvee  bbeeeenn  rreedduucceedd  bbyy  1100%%..  

  

PPrrooffeessssiioonnaall  FFeeeess**  

  
££11,,335500..0000  

PPrroovviissiioonn  ooff  cchhoosseenn  ccooffffiinn  SSeeee  sseeppaarraattee  pprriiccee  lliisstt  

PPrroovviissiioonn  ooff  HHeeaarrssee  ((iiff  rreeqquuiirreedd))  ££223300..0000  

PPrroovviissiioonn  ooff  LLiimmoouussiinnee  ((iiff  rreeqquuiirreedd))  ££225500..0000  

PPrroovviissiioonn  ooff  AARRKKAA  vveehhiiccllee  ttoo  ccaarrrryy  ccooffffiinn  ((iiff  rreeqquuiirreedd))  ££115555..0000  

OOuutt  ooff  hhoouurrss  ccoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd  ££220000..0000  

RReecceeppttiioonn  iinn  cchhuurrcchh  oorr  sseeppaarraattee  vveennuuee  ffoorr  cceerreemmoonnyy  ££110000..0000  

CCrreemmaattiioonn  aatt  WWooooddvvaallee  CCrreemmaattoorriiuumm  ffrroomm  11  AApprriill  22002200::  

MMoonnddaayy  ttoo  FFrriiddaayy  ((aafftteerr  1100..0000aamm))  

MMoonnddaayy  ttoo  FFrriiddaayy  ((uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  1100..0000aamm))  

CCrreemmaattiioonn  oonnllyy  ((nnoo  sseerrvviiccee,,  MMoonn--WWeedd  88..3300aamm  oonnllyy))          

HHiirree  ooff  cchhaappeell  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  sslloott                

  

££669911..0000  

££448800..0000  

££338855..0000  

££118844..0000  

CCrreemmaattiioonn  aatt  DDoowwnnss  CCrreemmaattoorriiuumm::  

MMoonnddaayy  ttoo  FFrriiddaayy  ((ffrroomm  1100..0000aamm  oonnwwaarrddss))  

MMoonnddaayy  ttoo  FFrriiddaayy  ((aatt  0099..0000aamm))  

UUssee  ooff  cchhaappeell  oonnllyy  oorr  hhiirree  ooff  cchhaappeell  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  sslloott                

  

££665588..0000  

££446699..0000  

££332299..0000  

DDooccttoorrss’’  ffeeee  ffoorr  ccoommpplleettiioonn  ooff  ccrreemmaattiioonn  ppaappeerrss  ((iiff  rreeqquuiirreedd))  ££8822..0000  

CCeelleebbrraanntt’’ss  ffeeee  ££226600..0000  

CChhuurrcchh  MMiinniisstteerr’’ss  ffeeee  ££119999..0000  

PPaallll  BBeeaarreerrss  ––  ppeerr  bbeeaarreerr  ((iiff  oonnee  vveennuuee))                                                                                                                                          ££3355..0000  

OOrrggaanniisstt  FFrroomm  ££7700..0000  

FFlloowweerrss  ––  aass  aarrrraannggeedd    

VViiddeeooiinngg  cceerreemmoonnyy  uussiinngg  ccaammccoorrddeerr  ((uunneeddiitteedd  ffoooottaaggee))  FFrreeee  iinn  tthheessee  ttiimmeess  

VViissuuaall  ttrriibbuuttee  oonn  OObbiittuuss  aatt  WWooooddvvaallee  oorr  uussiinngg  oouurr  TTVV//ssccrreeeenn  FFrroomm  ££1144..0000  

OOrrddeerrss  ooff  SSeerrvviiccee  ––  iinncclluuddiinngg  ddeessiiggnn  aanndd  pprriinnttiinngg  ffrroomm  ££11..0000  ppeerr  sshheeeett  

  
  

AARRKKAA  OOrriiggiinnaall  FFuunneerraallss  pprrooffeessssiioonnaall  ffeeeess  iinncclluuddee::  

  SSuuppppoorrttiinngg  ffaammiillyy  aanndd  ffrriieennddss  wwiitthh  tthhee  pprroocceessss  ooff  aarrrraannggiinngg  aa  ffuunneerraall..  

 TThhee  iinniittiiaall  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  ffoollllooww  uupp  ccaallllss.. 

  CCoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd  dduurriinngg  nnoorrmmaall  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss  wwiitthhiinn  aa  1100--mmiillee  rraaddiiuuss..  

  CCaarree  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd  uupp  uunnttiill  tthhee  ddaayy  ooff  tthhee  ffuunneerraall..  

  EEnnssuurriinngg  tthhee  ccoorrrreecctt  ppaappeerrwwoorrkk  iiss  ccoommpplleetteedd  aanndd  tthhaatt  iitt  rreeaacchheess  tthhee  ccoorrrreecctt  aauutthhoorriittyy,,  

aalloonngg  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  ddeettaaiillss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ffuunneerraall  cceerreemmoonnyy..  

  AAnn  AARRKKAA  OOrriiggiinnaall  FFuunneerraallss  rreepprreesseennttaattiivvee  pprreesseenntt  oonn  tthhee  ddaayy  ooff  tthhee  ffuunneerraall..  

  CCoolllleeccttiioonn  aanndd  ccaarree  ooff  tthhee  aasshheess  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ffuunneerraall..  

  AAcckknnoowwlleeddggeemmeenntt  aanndd  ccoollllaattiioonn  ooff  ddoonnaattiioonnss  iiff  rreeqquuiirreedd..  

  

 


