Tarieven
2020 - 2021

Begraven
Grafrecht 20 jaar (1)
Graf delven/sluiten
Grafsteen wordt u aangeboden door NVBL (2)
Onderhoud 20 jaar
Bijzetting partner (3)
Graf delven/sluiten partner
Verlenging 10 jaar (4)
Verlenging 20 jaar (4)
Overschrijven grafrecht

2.500,300,-----1.100,1.450,300,1.675,2.500,60,-

(1) Grafrecht incl. begraafplaatsadministratie en registratie
(2) Grafsteen incl. gravering en plaatsing
(3) Incl. verlenging grafrecht en onderhoud naar 20 jaar, aanpassen
en herplaatsen grafsteen, begrafenisadministratie en registratie
(4) Incl. grafrecht, onderhoud en administratiekosten

Urnengraf
Grafrecht 20 jaar (1)
Graf delven/sluiten
Grafsteen wordt u aangeboden door NVBL (2)
Onderhoud 20 jaar
Bijzetting partner (3)
Graf delven/sluiten
Verlenging 10 jaar (4)
Verlenging 20 jaar (4)
Overschrijven grafrecht

2.500,100,-------1.100,1.450,100,1.675,2.500,60,-

(1) Grafrecht incl. urnenkelder, begraafplaatsadministratie en registratie
(2) Grafsteen incl. gravering en plaatsing
(3) Incl. verlenging grafrecht en onderhoud naar 20 jaar, aanpassen
en herplaatsen grafsteen, begrafenisadministratie en registratie
(4) Incl. grafrecht, onderhoud en administratiekosten
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Verstrooien
Verstrooien zonder familie (1)
Verstrooien met familie (2)
Verstrooien met naamplaat op gedenkplaquette 5 jaar (2)(*)
Naamplaat op gedenkplaquette wordt aangeboden door NVBL (3)
Verlenging naamplaat op gedenkplaquette 5 jaar (4)

250,400,750,-----250,-

(1) Incl. bijdrage aan onderhoud begraafplaats en faciliteren verstrooiing
(2) Incl. bijdrage aan onderhoud begraafplaats, faciliteren verstrooiing
en begeleiden familie
(3) Naamplaat op gedenkplaquette incl. gravering en plaatsing
(4) Incl. bijdrage aan onderhoud en administratiekosten
(*) Mogelijk vanaf 10 mei 2021

Uitvaartplechtigheid
Aula (incl. gebruik van familiekamer, loopkoets, mobiele geluidsinstallatie en voorlopen) (1)
Familiekamer (incl. gebruik van loopkoets, mobiele geluidsinstallatie en voorlopen)
Verlenging gebruik aula/familiekamer (max. 1 uur)
Begeleiding uitvaart 0-50 personen, 1x gastvrouw/heer, etc.
Beeld- en geluidsopname in Aula (*)
Mobiele geluidsinstallatie (2)
Loopkoets (3)

450,150,100,90,------50,75,-

(1) Aula: tijdsblokken 60 min aula, 30 min grafloop, 60 koffiekamer
(2) Indien geen gebruik wordt gemaakt van aula en/of familiekamer
(3) Indien geen gebruik wordt gemaakt van aula en/of familiekamer
(*) mogelijk vanaf 10 mei 2021. Prijsstelling volgt

Ceremonieel
Hoornblazer wordt u aangeboden door Defensie en/of NVBL
Medaillekussen
Kistvlag op maat gemaakt
Begeleiding uitvaartondernemer bij ceremonieel/protocol p/u

Catering
Via begraafplaatscoördinator

Informatie:
2

----------149,145,-

Telefoonnummer: 055 2200 015
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