
 

 Tarieven USH 2019 

 

Cremeren  

Crematie zonder aanwezigheid van familie      €     696,00 

Crematie in aanwezigheid van familie       €     883,00 

Gebruik aula/koffiekamer per uur      €     226,00 

 

Crematie tot 12 jaar zonder aanwezigheid van familie     €     348,00 

Crematie tot 12 jaar in aanwezigheid van familie     €     441,00  

Gebruik aula/koffiekamer voor kind tot 12 jaar per uur    €     113,00   

 

Verlenging aula/koffiekamer per half uur      €     113,00 

(geldt ook voor op-en afbouw apparatuur in aula/koffiekamer)   

 

Begraven  

Begraven particulier graf         €  1.084,00  

Gebruik Aula of Koffiekamer per uur       €     113,00 

Grafrecht 10 jaar         €  1.051,00  

Onderhoudskosten 10 jaar        €  1.560,00 

Grafrecht 20 jaar         €  2.102,00  

Onderhoudskosten 20 jaar        €  3.120,00  

 

Begraven Algemeen Graf (10 jaar)      €  1.864,00 

Gebruik Aula of Koffiekamer per uur       €     113,00 

 

Begraven kind tot 12 jaar  

Begraven         €     542,00 

Gebruik aula/koffiekamer per uur      €     113,00  

 

Grafrecht kindergraf 5 jaar        €     144,00 

Onderhoudskosten kindergraf 5 jaar       €     390,00 

Grafrecht kindergraf 10 jaar       €     288,00  

Onderhoudskosten kindergraf 10 jaar       €     780,00 

Schudden/opgraven 1 overledene       €     876,00 

Per volgende overledene       €     484,00  

 

 



Asbestemming 

Plaatsen urn in urnengraf/heuvel/nis       €      258,00 

Grafrecht voor 10 jaar        €      721,00 

Onderhoudskosten voor 10 jaar       €      780,00 

 

Nieuwe urnenvoorziening: 

Grafrecht op urnenplaats in natuurlijk urnenbos voor 10 jr   €      550,00  

Grafrecht op urnengraf (vak 18) voor 10 jr     €      650,00  

Grafrecht op urnenplaats en boom in bomenweide, 20 jr    €   1.050,00  

Verlenging: 

verlengen grafrecht urnengraf/heuvel/nis met 5 jaar    €      361,00  

verlengen grafrecht urnengraf/heuvel/nis met 10 jaar    €      721,00 

 

Afkoop onderhoud urnengraf/heuvel/nis voor 5 jaar    €      390,00 

Afkoop onderhoud urnengraf/heuvel/nis voor 10 jaar    €      780,00 

 

Bewaren asbus in asnis per half jaar      €        60,00 

Opgraven urn/asbus           €      278,00 

Verstrooien van as op strooiveld zonder gedenkplaatje    €        62,00 

Verstrooien van as op strooiveld inclusief gedenkplaatje    €        82,00 

Verstrooien as op zee        €        65,00 

 

 

Diversen 

Beeldopname in aula Zuiderhof        €     100,00 

Gebruik koeling, per dag       €     100,00 

Alleen gebruik aula, per half uur       €     180,00  

Vergunningskosten grafmonument       €       58,00  

Toeslag voor aanvang na 16:30 op ma-vrij en op zat na 15:00 uur   €     659,00  

Verlenging gebruik aula/koffiekamer per half uur     €     113,00  

(geldt ook voor op- en afbouw extra beeld en geluid) 


