Begraven - Tarieven 2022
Alle begrafenistarieven gelden van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00.

Laatste groet
Een begrafenis zonder plechtigheid op Westerveld.

€

1.315,00

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 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 golfwagen voor mensen slecht ter been. Na afloop staat het horecapaviljoen
60 minuten tot uw beschikking voor een informeel samenzijn.
45 minuten
€ 1.520,00
60 minuten
€ 1.620,00
75 minuten
€ 1.720,00
90 minuten
€ 1.820,00

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 golfwagen 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
60 minuten
75 minuten
90 minuten
cateringmogelijkheden

€
€
€
€

1.620,00
1.720,00
1.820,00
1.920,00

op aanvraag

Aanvullende dienstverlening
kosten gebruik horecapaviljoen na 60 minuten
per 15 minuten
geluidsopname op cd (in Marius Poelzaal, Dudokzaal of Hazelaar)
live uitzending plechtigheid tot 25 IP-adressen en gedurende 30 dagen
terugkijken van de opname (Marius Poelzaal en Dudokzaal)

€
€

62,00
50,00

geen kosten

live uitzending plechtigheid uitbreiding tot 100 IP-adressen
beeldopname op usb te bestellen binnen 30 dagen na plechtigheid
(Marius Poelzaal en Dudokzaal)
gebruik orgel inclusief organist
per 60 minuten
draagbaar of rijdende baar
dragers inclusief draagbaar
per drager vanaf
inhuur elektrische rouwwagen bij gebruik rouwcentrum of Villa Westerveld
inhuur elektrische rouwwagen
grafbekleding met sparregroen

€

77,00

€
150,00
€
200,00
geen kosten
€
86,00
geen kosten
€
200,00
€
100,00

Particuliere graven voor bepaalde tijd
aangewezen graf, afmeting 2.00 x 1.00 m
vrije keuze categorie 1 en 2, afmeting 2.00 x 1.00 m
vrije keuze categorie 1 en 2, afmeting 2.60 x 1.30 m
vrije keuze categorie 3 en 4, afmeting 2.60 x 1.30 m

incl. 20 jaar huur
incl. 20 jaar huur
incl. 20 jaar huur
incl. 20 jaar huur

€
€
€
€

1.820,00
2.125,00
2.395,00
2.750,00

Particuliere graven voor onbepaalde tijd
vrije keuze categorie 1 en 2, afmeting 2.60 x 1.30 m
vrije keuze categorie 3 en 4, afmeting 2.60 x 1.30 m

€ 9.600,00
€ 11.040,00

Particuliere graven worden in de regel uitgegeven voor drie overledenen.

Bijkomende kosten
Bij een rustplaats voor bepaalde of onbepaalde tijd worden volgens contract jaarlijks algemene
onderhoudskosten en onderhoudskosten monument in rekening gebracht.
Algemene onderhoudskosten, bestemd voor het algehele onderhoud van het park:
per jaar
€
voor een grafruimte tot 2 m2
48,25
per jaar
€
voor een grafruimte vanaf 2 m2
95,50
per jaar
€
voor een grafruimte vanaf 3.38 m2
146,00
Onderhoudskosten monument, na plaatsing van een monument
op aanvraag
Zowel de algemene onderhoudskosten als de onderhoudskosten monument
kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgekocht.
vergunningskosten gedenkteken
afnemen en terugplaatsen gedenkteken en/of beplanting

op aanvraag
op aanvraag

Beplanting
Westerveld kan beplanting voor u aanbrengen.

Algemeen graf
In een algemeen graf worden 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. Na plaatsing van een naamtegel wordt aanvullend € 48,25 per jaar
€
in rekening gebracht voor algemeen onderhoud van het park.
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