
Tarieven 2021
Opbaren

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

Bij gebruik van het rouwcentrum of Villa Westerveld verzorgt Westerveld het vervoer van de 
overledene op het terrein.
Elk rouwbezoek wordt begeleid door de uitvaartbegeleider samen met een medewerker van  
Westerveld.

Rouwcentrum
verblijf in rouwcentrum per dag h 77,00

Villa Westerveld
verblijf in Lavendelsuite per dag (24-uur per dag toegankelijk) h 196,00

2 dagen h 245,00
v.a. 3 dagen, per dag h 98,00

Tarieven bij crematie of begrafenis op Westerveld

Condoleancebezoek
60 minuten en exclusief consumpties
bezoek tot 10 personen maandag t/m zaterdag h 62,00

zondag h 92,00
bezoek tot 50 personen maandag t/m zaterdag h 97,00

zondag h 146,00
bezoek vanaf 50 personen maandag t/m zaterdag h 179,00

zondag h 269,00

koffie/thee/frisdrank tijdens condoleancebezoek h 2,25
Uitgebreidere cateringmogelijkheden op aanvraag mogelijk.



Duin en Kruidbergerweg 2-6 • 1985 HG Driehuis • Postbus 45 • 1970 AA IJmuiden 
0255 - 514843 • info@bc-westerveld.nl • www.bc-westerveld.nl

Tarieven bij crematie of begrafenis elders

Rouwcentrum
verblijf in rouwcentrum per dag h 102,00

Villa Westerveld
verblijf in Lavendelsuite per dag (24-uur per dag toegankelijk) h 260,00

2 dagen h 325,00
v.a. 3 dagen, per dag h 130,00

Condoleancebezoek
60 minuten en exclusief consumpties
bezoek tot 10 personen maandag t/m zaterdag h 82,00

zondag h 123,00
bezoek tot 50 personen maandag t/m zaterdag h 194,00

zondag h 291,00
bezoek vanaf 50 personen maandag t/m zaterdag h 360,00

zondag h 537,00

koffie/thee/frisdrank tijdens condoleancebezoek h 2,25
Uitgebreidere cateringmogelijkheden op aanvraag mogelijk.



Tarieven 2021
Cremeren

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

Alle crematietarieven gelden van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00 en zijn  
inclusief een adviesgesprek over mogelijke asbestemmingen en het afgeven of  
verstrooien van de as (met of zonder familie) op het terrein van gedenkpark Westerveld.

Laatste groet
Voorafgaand aan de crematie is er gelegenheid voor een kort afscheid (5-10 minuten).

in Magnolia h 895,00
bij de crematieruimte h 1.095,00

Intiem afscheid
Een afscheid in de Magnolia tot 25 personen met mogelijkheid tot afspelen muziek en 
uitgebreide cateringmogelijkheden. 

60 minuten h 1.320,00
extra per 15 minuten h 60,00

Klassiek afscheid
Vanaf een half uur voorafgaand aan de plechtigheid ontvangen wij de familie in de 
familiekamer. De belangstellenden ontvangen wij in een separate ontvangstruimte.  
De plechtigheid vindt plaats in één van onze drie aula’s, de Marius Poelzaal, de Dudokzaal 
of de Hazelaar. Hier zijn mogelijkheden tot het afspelen van muziek en het tonen van 
foto’s en film gedurende de plechtigheid. Het tarief is inclusief vervoer per golfkar 
voor mensen slecht ter been. Na afloop staat het Horecapaviljoen 60 minuten tot uw 
beschikking voor een informeel samenzijn.

45 minuten h 1.755,00
60 minuten h 1.855,00
75 minuten h 1.955,00
90 minuten h 2.055,00
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Aanvullende dienstverlening
kosten gebruik Horecapaviljoen na 60 minuten per 15 minuten h 60,00
geluidsopname (Marius Poelzaal, Dudokzaal of Hazelaar) op cd h 50,00
live uitzending plechtigheid en gedurende 30 dagen terugkijken  

van de opname (Marius Poelzaal en Dudokzaal) geen kosten
meekijken live uitzending plechtigheid tot 25 personen geen kosten
meekijken live uitzending plechtigheid uitbreiding tot 100 personen h 75,00
beeldopname te bestellen binnen 30 dagen na plechtigheid  

op dvd of usb (Marius Poelzaal en Dudokzaal) h 150,00
gebruik orgel inclusief organist per 60 minuten h 200,00
draagbaar of rijdende baar geen kosten
dragers inclusief draagbaar per drager vanaf h 84,00
inhuur elektrische rouwwagen bij gebruik  

rouwcentrum of Villa Westerveld geen kosten
inhuur elektrische rouwwagen h 195,00

Natuurlijk afscheid
Buitenaula Torenduin – 40 zitplaatsen – tussen bomen midden in het groen
Buitenaula Vijverpark – 100 zitplaatsen – prachtig gelegen veld aan de vijver 

Vanaf een half uur voorafgaand aan de plechtigheid ontvangen wij de familie in de 
familiekamer. De belangstellenden ontvangen wij in een separate ontvangstruimte. De 
plechtigheid vindt plaats in één van onze buitenaula’s. Afspelen van muziek is mogelijk. 
In verband met weersomstandigheden wordt binnen een aula vrijgehouden. Het tarief is 
inclusief vervoer van de overledene vanuit de buitenaula naar de crematieruimte (zonder 
familie). Voor mensen slecht ter been is een golfkar beschikbaar. Na afloop staat het  
Horecapaviljoen 60 minuten tot uw beschikking voor een informeel samenzijn. Catering 
in de buitenaula behoort ook tot de mogelijkheden.

45 minuten h 1.825,00
60 minuten h 1.925,00
75 minuten h 2.025,00
90 minuten h 2.125,00

cateringmogelijkheden op aanvraag



Tarieven 2021
Begraven

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

Alle begrafenistarieven gelden van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00.

Laatste groet
Een begrafenis zonder plechtigheid op Westerveld. h 1.280,00

Klassiek afscheid
Vanaf een half uur voorafgaand aan de plechtigheid ontvangen wij de familie in de familie-
kamer. De belangstellenden ontvangen wij in een separate ontvangstruimte. De plechtigheid 
vindt plaats in een van onze aula’s, de Marius Poelzaal, de Dudokzaal of de Hazelaar. Hier 
zijn mogelijkheden tot het afspelen van muziek en het tonen van foto’s en film gedurende de 
plechtigheid. Het tarief is inclusief vervoer per golfkar voor mensen slecht ter been. Na afloop 
staat het Horecapaviljoen 60 minuten tot uw beschikking voor een informeel samenzijn.

45 minuten h 1.480,00
60 minuten h 1.580,00
75 minuten h 1.680,00
90 minuten h 1.780,00

Natuurlijk afscheid
Buitenaula Torenduin – 40 zitplaatsen – tussen bomen midden in het groen
Buitenaula Vijverpark – 100 zitplaatsen – prachtig gelegen veld aan de vijver 

Vanaf een half uur voorafgaand aan de plechtigheid ontvangen wij de familie in de 
familiekamer. De belangstellenden ontvangen wij in een separate ontvangstruimte. De 
plechtigheid vindt plaats in één van onze buitenaula’s. Afspelen van muziek is mogelijk. 
In verband met weersomstandigheden wordt binnen een aula vrijgehouden. Voor  
mensen slecht ter been is een golfkar beschikbaar. Na afloop staat het Horecapaviljoen  
60 minuten tot uw beschikking voor een informeel samenzijn. Catering in de  
buitenaula behoort ook tot de mogelijkheden.

45 minuten h 1.580,00
60 minuten h 1.680,00
75 minuten h 1.780,00
90 minuten h 1.880,00

cateringmogelijkheden op aanvraag

Aanvullende dienstverlening
kosten gebruik Horecapaviljoen na 60 minuten per 15 minuten h 60,00
geluidsopname (Marius Poelzaal, Dudokzaal of Hazelaar) op cd h 50,00
live uitzending plechtigheid en gedurende 30 dagen terugkijken  

van de opname (Marius Poelzaal en Dudokzaal) geen kosten



Bijkomende kosten bij aankoop graf ten behoeve van het algemeen 
onderhoud van het park
voor een grafruimte tot 2 m2 per jaar h 47,00 

afgekocht voor onbepaalde tijd h 1.880,00 
voor een grafruimte vanaf 2 m2 per jaar h 93,00 

afgekocht voor onbepaalde tijd h 3.720,00 
voor een grafruimte vanaf 3.38 m2 per jaar h 142,00 

afgekocht voor onbepaalde tijd h 5.680,00 

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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Particuliere graven voor bepaalde tijd (voor drie overledenen)
aangewezen graf, afmeting 2.00 x 1.00 m incl. 20 jaar huur h 1.774,00
vrije keuze categorie 1 en 2, afmeting 2.00 x 1.00 m incl. 20 jaar huur h 2.070,00
vrije keuze categorie 1 en 2, afmeting 2.60 x 1.30 m incl. 20 jaar huur h 2.334,00
vrije keuze categorie 3 en 4, afmeting 2.60 x 1.30 m incl. 20 jaar huur h 2.680,00

Particuliere graven voor onbepaalde tijd (voor drie overledenen)
vrije keuze categorie 1 en 2, afmeting 2.60 x 1.30 m h 9.356,00
vrije keuze categorie 3 en 4, afmeting 2.60 x 1.30 m h10.761,00

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

Algemeen graf (voor 1 overledene)
In een algemeen graf worden drie overledenen zonder familieband begraven. 
Bij een algemeen graf is het niet mogelijk zelf een plek te kiezen. Het graf 
wordt uitgegeven voor tien jaar en kan niet worden verlengd. Op het graf kan 
een kleine naamtegel geplaatst worden. Als een naamtegel wordt geplaatst, 
wordt aanvullend h 47,- per jaar in rekening gebracht voor algemeen  
onderhoud van het park. h 1.280,00

meekijken live uitzending plechtigheid tot 25 personen geen kosten
meekijken live uitzending plechtigheid uitbreiding tot 100 personen h 75,00
beeldopname te bestellen binnen 30 dagen na plechtigheid  

op dvd of usb (Marius Poelzaal en Dudokzaal) h 150,00
gebruik orgel inclusief organist per 60 minuten h 200,00
draagbaar of rijdende baar geen kosten
dragers inclusief draagbaar per drager vanaf h 84,00
inhuur elektrische rouwwagen bij gebruik rouwcentrum of Villa Westerveld    geen kosten
inhuur elektrische rouwwagen h 195,00
grafbekleding met sparregroen h 97,00



Tarieven 2021
Asbestemming

Urnengraven
3 jaar h 565,00
5 jaar h 896,00
10 jaar h 1.692,00
20 jaar h 3.185,00
verlenging per jaar h 199,00
urnengraf bijzondere categorie op aanvraag

Dudok urn en Kinderhofje
3 jaar h 532,00
5 jaar h 840,00
10 jaar h 1.587,00
20 jaar h 2.987,00
verlenging per jaar h 187,00
naamplaat keramiek, inclusief 40 letters/tekens h 368,00
extra letters/tekens per stuk h 7,65

Columbaria
3 jaar h 408,00
5 jaar h 644,00
10 jaar h 1.216,00
20 jaar h 2.289,00
verlenging per jaar h 143,00
columbarium V tot 1 jaar na crematiedatum (inclusief kunststof naamplaat) h 102,00
naamplaat brons, inclusief 40 letters/tekens h 286,00
extra letters/tekens per stuk h 7,65
houten naamplaat (Van Dam Paviljoen) h 105,00

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

In het crematietarief zijn de volgende diensten inbegrepen:
•  het bewaren van de as op het crematorium tot zes maanden na de crematiedatum
•  verstrooiing op het gedenkpark, al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden
•  verstrooiing op zee per schip of vliegtuig zonder nabestaanden
•  afgifte van de as



Bijkomende kosten
bijzetting urn, urnengraf of columbarium, al dan niet in  

aanwezigheid van nabestaanden h 140,00
bewaren as vanaf zes maanden na crematie per jaar h 160,00
vergunningskosten gedenkteken urnengraven h 250,00
vergunningskosten gedenkteken urnengraven bijzondere categorie op aanvraag
afnemen en terugplaatsen gedenkteken en/of beplanting op aanvraag

Verstrooien op het gedenkpark
in gedenkpark Westerveld al dan niet in aanwezigheid van  

nabestaanden geen kosten
op zee per schip of per vliegtuig geen kosten
bloemengroet bij verstrooiing op zee per schip h 34,00
in aanwezigheid van nabestaanden op aanvraag

Verstrooien van meegebrachte as
in gedenkpark Westerveld al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden h 164,00

Ophalen van de as door nabestaanden
in afgesloten asbus, urn om vanuit te verstrooien of biologisch 

afbreekbare urn geen kosten
kleine hoeveelheid as in bewaardoosje vanaf h 15,00
overbrengen van as per koerier in Nederland vanaf h 55,00

Sierurnen, gedenksieraden en gedenkmonumenten
bezoek onze website www.bc-westerveld.gedenkcollectie.nl  prijzen op aanvraag
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Tarieven 2021
Horecapaviljoen

Dranken
koffie/thee/frisdrank/jus d’orange h 2,25
bier/malt bier h 2,85
prosecco/cava  per fles h 28,00
limonade per glas h 1,20
melk/karnemelk per glas h 1,55
droge/medium sherry h 3,80
Hollands gedistilleerd vanaf h 3,80
buitenlands gedistilleerd vanaf h 4,70
verse jus d’orange h 4,00
Remy Martin vsop h 8,90
witte/rode port of wijn h 3,80
kurkengeld champagne h 25,00
kurkengeld wijnen 19,90

Patisserie
appelgebak  vanaf h 2,80
plateau koek 25 stuks met o.a. sprits, mini gevulde koek, cake h 41,65
plateau koek 50 stuks h 81,20
banket koekjes h 0,85
cake h 1,55
gesorteerd gebak h 3,50
gevulde koek h 2,00
gevulde koek mini h 1,40
gevulde speculaas h 1,80
jodenkoek h 0,95
krakeling h 0,95
marmer cake h 1,75
opgemaakt koekje h 1,75
punt boter/gember koek h 1,65
punt spekkoek h 1,25
roomboterkoekje h 0,75
petitfour cake/korstdeeg h 3,00
stroopwafel h 1,30
sprits groot h 1,65
slagroomsoesje h 1,25
vlaai per punt zonder slagroom h 3,00
bonbon h 1,15
bonbon luxe h 1,25
high tea  per persoon h 19,40

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD



Broodjes
broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg h 3,15
mini broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg h 2,75
luxe broodjes met diverse soorten beleg h 3,75
sandwiches h 1,80
luxe sandwiches h 2,25
krentenbol met roomboter h 2,00
mini krentenbol h 1,90
krentenbrood met spijs en roomboter h 1,90
krentenwegge met roomboter h 2,60
krentenwegge met spijs en roomboter h 2,75
rozijnenbrood met roomboter/suikerbrood h 1,95
broodje haring h 5,10
broodje kroket h 3,60

Soep
bouillon h 4,20
soep h 5,10
soep met stokbrood en kruidenboter h 5,50

Bittergarnituur
bitterballen/bittergarnituur h 0,95
bitterballen/bittergarnituur 2 per persoon h 1,75
borrelhapjes koud per stuk h 1,60
canapé h 1,90
gemengde noten per persoon h 0,90
kaas/worst per persoon h 0,90
kroket h 1,60
mini loempia h 0,90
haring h 3,90
saucijzenbroodje heel h 2,70
saucijzenbroodje half h 1,90
saucijzenbroodje éénhaps h 1,55
toastje zalm/paling h 1,65
sushi h 4,70

Arrangementen (prijzen per persoon)
koffie h 5,20
koffie 'de luxe' h 8,80
brood h 8,80
brood 'de luxe' h 9,90
soep h 7,10
borrel h 10,20
buffet Westerveld (tot 50 personen) h 26,50

verlenging condoleanceruimte per 15 min. h 60,00

Bovenstaande is slechts een greep uit het assortiment, heeft u specifieke wensen, vraag ons gerust naar de 
mogelijkheden.

Wegens de strenge HACCP normen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden kunnen wij helaas geen  
zelf meegenomen producten/consumpties uitserveren. HACCP is opgesteld door de voedsel- en warenautoriteit en  
is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om de veiligheid van de voedselproducten te waarborgen.


