
Tarieven 2019
Begraven

Begraafrecht
maandag t/m vrijdag              45 min. aula en 60 min. condoleanceruimte h 1.269,00
zaterdag                                   60 min. aula en 60 min. condoleanceruimte h 1.715,00

buitenaula
maandag t/m vrijdag               45 min. aula en 60 min. condoleanceruimte h 1.346,00
zaterdag                                   60 min. aula en 60 min. condoleanceruimte h 1.792,00

algemeen graf inclusief 10 jaar grafrust h 1.957,00

Verlengingen
aula per 15 min. h 97,00
condoleanceruimte per 15 min. h 56,00

Audio/visueel
cd opname h 49,50
beeldopname op dvd of usb (alleen mogelijk in Dudokzaal en Marius Poelzaal)h 147,50

Gebruik orgel
orgel inclusief organist per 60 min. h 200,00
orgel inclusief organist op zaterdag per 60 min. h 270,00

Dragers
maandag t/m vrijdag, incl. draagbaar per drager vanaf h 70,00
zaterdag, incl. draagbaar per drager vanaf h 87,00

graf bekleden met groen h 95,00

Particuliere graven voor bepaalde tijd
aangewezen graf, afmeting 2.00 x 1.00 m incl. 20 jaar huur h 1.694,00
verlenging 5 jaar h 479,00
verlenging 10 jaar h 895,00

vrije keuze categorie 1 en 2, afmeting 2.60 x 1.30 m incl. 20 jaar huur h 2.228,00
verlenging 5 jaar h 628,00
verlenging 10 jaar h 1.184,00
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vrije keuze categorie 3 en 4, afmeting 2.60 x 1.30 m incl. 20 jaar huur h 2.558,00
verlenging 5 jaar h 720,00
verlenging 10 jaar h 1.358,00

Particuliere graven voor onbepaalde tijd
vrije keuze categorie 1 en 2, afmeting 2.60 x 1.30 m h 8.932,00
vrije keuze categorie 3 en 4, afmeting 2.60 x 1.30 m h10.272,00

Onderhoudskosten
algemeen onderhoud van het park tot 2 m2 per jaar h 45,00
algemeen onderhoud van het park vanaf 2 m2 per jaar h 89,00
algemeen onderhoud van het park vanaf 3.38 m2 per jaar h 136,00
onderhoudskosten gedenkteken per jaar  op aanvraag

vergunningskosten gedenkteken op aanvraag
afnemen en terugplaatsen gedenkteken en/of beplanting op aanvraag

Beplanting
grafbed plantklaar maken op aanvraag
groenblijvende vaste planten op aanvraag
seizoenbeplanting op aanvraag
onderhouden beplanting van het particuliere graf op aanvraag
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Opbaren
Villa Westerveld
Lavendel suite voor drie dagen h 381,00

per dag na drie dagen h 127,00
Mimosa suite voor drie dagen h 456,00

per dag na drie dagen h 152,00
condoleancebezoek in Magnoliasuite per 60 min. h 175,00

Magnoliasuite 
gebruik rouwcentrum incl. 1 condoleancebezoek h 539,00
condoleancebezoek in Magnoliasuite per 60 min. h 150,00
koffie/thee/frisdrank tijdens condoleancebezoek h 1,90




