
Urnengraven
3 jaar € 580,00
5 jaar € 919,00
10 jaar € 1.736,00
20 jaar € 3.268,00
verlenging per jaar € 204,00
urnengraf bijzondere categorie op aanvraag

Dudok urn en Kinderhofje
3 jaar € 546,00
5 jaar € 862,00
10 jaar € 1.628,00
20 jaar € 3.065,00
verlenging per jaar € 192,00
naamplaat keramiek, inclusief 40 letters/tekens € 378,00
extra letters/tekens per stuk € 7,85

Columbaria
3 jaar € 419,00
5 jaar € 661,00
10 jaar € 1.248,00
20 jaar € 2.349,00
verlenging per jaar € 147,00
columbarium V tot 1 jaar na crematiedatum (inclusief kunststof naamplaat) € 105,00
naamplaat brons, inclusief 40 letters/tekens € 293,00
extra letters/tekens per stuk € 7,85
houten naamplaat (Van Dam Paviljoen) € 108,00

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
• ophalen van de as
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Bijkomende kosten
bijzetting urn, urnengraf of columbarium, al dan niet in  
aanwezigheid van nabestaanden € 144,00
bewaren as vanaf zes maanden na crematie per jaar € 164,00
vergunningskosten gedenkteken urnengraven € 257,00
vergunningskosten gedenkteken urnengraven bijzondere categorie op aanvraag
afnemen en terugplaatsen gedenkteken en/of beplanting op aanvraag

Verstrooien
in gedenkpark Westerveld al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden geen kosten
meegebrachte as, al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden € 168,00
op zee per schip of per vliegtuig, zonder nabestaanden geen kosten
bloemengroet bij verstrooiing op zee per schip € 35,00
op zee per schip of per vliegtuig, met nabestaanden op aanvraag

glazen vlinder op vlindermonument, inclusief 10 jaar huur vanaf € 295,00

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 € 57,50

Sierurnen, gedenksieraden en gedenkmonumenten
Bezoek onze website https://gedenkboetiek.bc-westerveld.nl. 
Hier vindt u een uitgebreide collectie urnen, assieraden en andere kunstwerken.
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