
De prijzen voor een graf op Natuurbegraafplaats Geestmerloo zijn in verhouding vaak een stuk lager dan bij een traditionele begraafplaats. 

Dit komt omdat u geen kosten heeft voor een grafmonument, verlenging van grafrechten of jaarlijks onderhoud. U betaalt eenmalig 

aankoopkosten voor een graf met eeuwigdurende grafrust en een eenmalig begraaftarief.

Tarievenkaart Geestmerloo 2021

GravenGraven

De grafkosten zijn inclusief het natuurbeheer en de grafmarkering. 

Daarnaast wordt een deel van het bedrag gereserveerd om ook 

toekomstig onderhoud van het natuurgebied te kunnen waarborgen. 

Soort graf      Op één v.d. eilanden

Enkel graf  € 4.250   € 5.000

Dubbel graf *   € 7.500  € 8.500

Urngraf  € 2.000   € 2.500

Dubbel urnengraf  € 3.000   € 3.500

Urninlage in graf  € 1.000   € 1.250

* Met een dubbel (urnen)graf wordt een dubbeldiep graf bedoeld. 

Vanwege de diepte van een dubbel graf is dit niet overal mogelijk.

BegrafenisBegrafenis

Naast de kosten voor het graf zijn er eenmalige kosten op het 

moment van de begrafenis. Dit bedrag is voor het openen en 

sluiten van het graf, de administratie die bij een begrafenis hoort 

en de begeleiding door Geestmerloo. 

    week    weekend

Begraving   € 695    € 1.042,50

Urn- of asbegraving € 375    €    562,50

GedenktekensGedenktekens

Als grafmarkering biedt Natuurbegraafplaats Geestmerloo 

nabestaanden kosteloos een boomschijf met inscriptie aan. 

Nabestaanden kunnen de boomschijf bij ons aanvragen. 

De boomschijf wordt na enkele jaren opgenomen in de natuur. 

Eventueel kan er daarna tegen betaling een nieuwe boomschijf 

worden neergelegd.

CeremonieruimteCeremonieruimte

Voorafgaand en na afloop van een begraving is het mogelijk om gebruik te 

maken van onze sfeervolle ceremonieruimte. Deze kan gebruikt worden 

voor de ceremonie en/of condoleance. Er is plaats voor 120 personen.

  week  weekend

Ceremonie vooraf (ca. 1,5 uur)  € 530  € 795

Condoleance achteraf (ca. 2 uur) € 395  € 592,50

Combinatie ceremonie en condoleance (ca. 4 uur)  € 790  € 1.185

CateringCatering

Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor catering rondom 

de begraving. Van een kopje koffie met een lekkernij tot een 

gezamenlijke lunch. 

De kosten van de catering zijn afhankelijk van uw wensen. 

Neem hiervoor contact met ons op of kijk op onze website 

www.geestermerloo.nl.



Heeft u nog vragen? Loop gerust bij ons 

binnen, bezoek onze website of neem 

contact met ons op. 

  Bezoekadres  Bezoekadres 

  Nauertogt 21A | 1831 GD Koedijk 

  T 072 3030220

info@geestmerloo.nl

www.geestmerloo.nl


