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Tarieven 2021 

Asbestemming 
 

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 
 

  Urnengraven 
3 jaar €  565,00 

5 jaar € 896,00 

10 jaar € 1.692,00 

20 jaar €  3.185,00 

verlenging per jaar €   199,00 

Urnengraf bijzondere categorie op aanvraag 

   

Dudok urn en kinderhofje 

3 jaar  €    532,00 

5 jaar  €   840,00 

10 jaar  €  1.587,00 

20 jaar  € 2.987,00 

verlenging per jaar  €    187,00 

naamplaat keramiek, inclusief 40 letters/tekens  €    368,00 

extra letters/tekens per stuk  €       7,65 

   

Columbaria   

3 jaar  €    408,00 

5 jaar  €   644,00 

10 jaar  €   1.216,00 

20 jaar  € 2.289,00 

verlenging per jaar  €   143,00 

columbarium V tot 1 jaar na crematiedatum (inclusief 

kunststof naamplaat) 

 

€ 

 

102,00 
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naamplaat brons, inclusief 40 letters/tekens  € 286,00 

extra letters/tekens per stuk  €      7,65 

houten naamplaat (Van Dam Paviljoen)   €   105,00 

   

Bijkomende kosten   

bijzetting urn, urnengraf of columbarium, al dan niet in 

aanwezigheid van nabestaanden 

 

€ 

     

 140,00 

bewaren as vanaf zes maanden na crematie per jaar €     160,00 

vergunningskosten gedenkteken urnengraven €    250,00 

vergunningskosten gedenkteken urnengraven bijzondere 

categorie   

 

op aanvraag 

op aanvraag afnemen en terugplaatsen gedenkteken en/of beplanting 

   

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    €      34,00 

In aanwezigheid van nabestaanden geen kosten 

   

Verstrooien van meegebrachte as   

in gedenkpark Westerveld, al dan niet in aanwezigheid van  

nabestaanden   

 

€ 

     

 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  €        15,00 

overbrengen van as per koerier in Nederland vanaf €      55,00 

   

Sierurnen, gedenksieraden en gedenkmonumenten   

bezoek onze website www.gedenkboetiek.bc-westerveld.nl 
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