
Tarieven DELA begraafplaats Den en Rust Bilthoven 2019

Grafrecht
Particulier graf (enkel graf)  .............................................................................................................................................................. € 1.916,50
  € 2.478,50
  € 3.097,00
 € 5.621,00
  € 10.215,00

Particulier graf (dubbel graf)  ...........................................................................................................................................................  op aanvraag

Particulier kindergraf  ........................................................................................................................................................................ € 1.075,00

De prijs van een graf is afhankelijk van de grootte en de ligging op de begraafplaats. Het grafrecht wordt eenmalig berekend en daarna 
mag u het graf onbeperkt in gebruik houden. Gedurende de tijd dat u een graf in gebruik houdt, betaalt u een bijdrage aan het onderhoud.

Onderhoud
Graf uitgegeven vanaf 2013 (standaard afmeting, per jaar) ............................................................................................................ € 75,00
Kindergraf (per jaar) .......................................................................................................................................................................... € 38,00

Deze kosten zijn voor het onderhoud van het graf en algemeen onderhoud van de begraafplaats per jaar.
Vanaf het in gebruik nemen of reserveren van een nieuw graf betaalt u een onderhoudsbijdrage. De eerste keer berekenen we deze 
onderhoudsbijdrage voor een periode van 20 jaar ineens.

Grafdelven
Openen en sluiten van een particulier graf  ..................................................................................................................................... € 792,50
Openen en sluiten van een kindergraf  ............................................................................................................................................ € 396,25
Bijzetten van een urn  ....................................................................................................................................................................... € 220,00
Uitbreiden van een bestaand graf (1 persoon)  ............................................................................................................................... € 470,00
Uitbreiden van een bestaand graf (2 personen)  ............................................................................................................................. € 628,50
Grafgroen op het graf  ....................................................................................................................................................................... € 69,00
Geluid op het graf  ............................................................................................................................................................................ € 58,75

Gebruik faciliteiten
Gebruik aula (inclusief gebruik koffiekamer)  .................................................................................................................................. € 587,50
Gebruik koffiekamer zonder aula  .................................................................................................................................................... € 266,00
Extra aansluitende aulatijd van 15 minuten (vooraf geboekt)  ........................................................................................................ € 133,00
Extra tijd koffiekamer (per 15 minuten)  ........................................................................................................................................... € 133,00
Usb-opname  ..................................................................................................................................................................................... € 71,50
Usb-opname en internetuitzending  ................................................................................................................................................ € 92,00
Elke volgende usb- of dvd-opname .................................................................................................................................................. € 28,25
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Tarieven natuurbegraafplaats Den en Rust Bilthoven 2019 

Grafrecht
Graf voor 1 overledene  ..................................................................................................................................................................... € 5.391,00
Groot urnengraf voor 6 urnen  ......................................................................................................................................................... € 5.391,00
Klein urnengraf voor 1 urn  ............................................................................................................................................................... € 1.916,50

Het grafrecht wordt eenmalig berekend en daarna mag u het graf onbeperkt in gebruik houden. Voor graven op de natuurbegraafplaats 
worden geen onderhoudskosten berekend.
Op een graf en een groot urnengraf mag een (toegestaan model) gedenkteken geplaatst worden voor 15 jaar. Op een klein urnengraf 
mag geen gedenkteken geplaatst worden.

Grafdelven
Begraven van een overledene  .......................................................................................................................................................... € 1.047,50
Begraven van een urn  ...................................................................................................................................................................... € 220,00

Vermelding van de naam van de overledene op de gedenkmuur  ................................................................................................. € kosteloos

Op de rechtsverhouding tussen de aanvrager en de begraafplaats zijn de regels voor de natuurbegraafplaats van toepassing. Deze regels 
zijn verkrijgbaar bij de administratie van de begraafplaats (gevestigd in crematorium Den en Rust in Bilthoven).

Gebruik faciliteiten
Gebruik aula (inclusief gebruik koffiekamer)  .................................................................................................................................. € 587,50
Gebruik koffiekamer zonder aula  .................................................................................................................................................... € 266,00
Extra aansluitende aulatijd van 15 minuten (vooraf geboekt)  ........................................................................................................ € 133,00
Extra tijd koffiekamer (per 15 minuten)  ........................................................................................................................................... € 133,00
Usb-opname  ..................................................................................................................................................................................... € 71,50
Usb-opname en internetuitzending  ................................................................................................................................................ € 92,00
Elke volgende usb- of dvd-opname .................................................................................................................................................. € 28,25
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Tarieven DELA crematorium Den en Rust Bilthoven 2019

Crematie
Crematie met uitvaartdienst  ............................................................................................................................................................ € 1.420,00
Crematie kind t/m 17 jaar met uitvaartdienst  ................................................................................................................................. € 710,00

Bij dit tarief is inbegrepen: crematie van de overledene, gebruik van de ontvangstruimte voorafgaand aan de uitvaartdienst, gebruik van 
de aula vanaf de afgesproken tijd inclusief gebruik van muziekfaciliteit en het tonen van één foto op het beeldscherm, gebruik van de 
koffiekamer voor de afgesproken tijd en indien gewenst de verstrooiing van de as op het terrein van het crematorium (zonder 
aanwezigheid van nabestaanden) danwel een standaard asbox en de administratiekosten bij het afhalen van de asbox.

Crematie zonder gebruik aula, zonder aanwezigheid familie (korting € 200,00 op regulier tarief) ............................................. € 575,00
Crematie zonder gebruik aula, kind t/m 17 jaar, zonder aanwezigheid familie ............................................................................. € 387,50
Crematie stoffelijke resten na opgraving (kist ≤ 95 cm), zonder aanwezigheid familie ................................................................ € 382,50
Crematie stoffelijke resten na opgraving (grote kist), zonder aanwezigheid familie ..................................................................... € 542,00

Bij dit tarief is inbegrepen: de crematie en het binnenbrengen van de overledene zonder aanwezigheid van de familie en indien gewenst 
de verstrooiing van de as op het terrein van het crematorium (zonder aanwezigheid van nabestaanden) danwel een standaard asbox en 
de administratiekosten bij het afhalen van de asbox. Tijdstip uitsluitend na overleg met het crematorium.

Crematie zonder gebruik aula, met invoer familie  ......................................................................................................................... € 955,00
Crematie zonder gebruik aula, met invoer familie, kind t/m 17 jaar  ............................................................................................. € 477,50

Bij dit tarief is inbegrepen: een waardige ontvangst van de nabestaanden (maximaal 10 personen) in een daarvoor passende ruimte, het 
gebruik van consumpties (koffie, thee en fris), uitleg over het crematieproces en de mogelijkheid aanwezig te zijn bij de invoer van de 
overledene en indien gewenst de verstrooiing van de as op het terrein van het crematorium (zonder aanwezigheid van nabestaanden) 
danwel een standaard asbox en de administratiekosten bij het afhalen van de asbox.

Toeslag avondcrematie met gebruik aula (aanvang dienst vanaf 18.00 uur)  ............................................................................... € 470,00
Toeslag avondcrematie zonder gebruik aula (aanvoer vanaf 18.00 uur)  ...................................................................................... € 240,00
Extra aansluitende aulatijd van 1 uur, vooraf geboekt  .................................................................................................................... € 425,00
Extra tijd koffiekamer (per 15 minuten) (vooraf geboekt)  .............................................................................................................. € 133,00

Verlenging van de geboekte aulatijd per 15 minuten (vooraf geboekt)  ......................................................................................... € 133,00

Gebruik aula zonder crematie, inclusief gebruik koffiekamer  ........................................................................................................ € 587,50
Gebruik koffiekamer zonder auladienst  .......................................................................................................................................... € 266,00

Audio/visueel
Controleren, voorbereiden en afspelen beeldpresentatie ............................................................................................................... € 30,00
Gedeeltelijk of geheel opmaken en afspelen beeldpresentatie  ...................................................................................................... € 75,00
Usb-opname op memorycard  .......................................................................................................................................................... € 71,50
Elke volgende usb-opname  .............................................................................................................................................................. € 28,25
Usb-opname en internetuitzending  ................................................................................................................................................ € 92,00
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Asbestemmingsmogelijkheden
Nabestaanden hoeven op de dag van de crematie nog geen beslissing over de bestemming van de as te hebben genomen. Zij kunnen 
de asbestemming op een later tijdstip bepalen. Het crematorium neemt enkele weken na de crematie contact op met de opdrachtgever 
om de wensen van de nabestaanden te inventariseren wat betreft de bestemming van de as. Er kan ook altijd een afspraak worden 
gemaakt met de nabestaanden om in een persoonlijk gesprek hierover te adviseren. 

Asverstrooiing op het strooiveld van het crematorium zonder aanwezigheid van de nabestaanden  ............................................  kosteloos

Asverstrooiing op het strooiveld van het crematorium in aanwezigheid van de nabestaanden  ................................................. € 79,25

Asverstrooiing op het strooiveld van het crematorium als de crematie ergens anders 
(geen DELA-crematorium) plaatsvond (zonder aanwezigheid van de nabestaanden), DELA-lid  .................................................. kosteloos
Asverstrooiing op het strooiveld van het crematorium als de crematie ergens anders 
(geen DELA-crematorium) plaatsvond (zonder aanwezigheid van de nabestaanden), niet-DELA-lid  ........................................ € 84,50
Asverstrooiing op het strooiveld van het crematorium als de crematie ergens anders 
(geen DELA-crematorium) plaatsvond (in aanwezigheid van de nabestaanden), DELA-lid  ........................................................ € 79,25
Asverstrooiing op het strooiveld van het crematorium als de crematie ergens anders 
(geen DELA-crematorium) plaatsvond (in aanwezigheid van de nabestaanden), niet-DELA-lid  ................................................ € 127,75

Asverstrooiing per schip, zonder aanwezigheid van nabestaanden  .............................................................................................. € 76,00
Asverstrooiing per schip met bloemengroet, zonder aanwezigheid van nabestaanden ................................................................€ 125,00
Asverstrooiing per vliegtuig, zonder aanwezigheid van nabestaanden  ......................................................................................... € 125,00

Bijzettingen
Bijzetting in de algemene nis, eerste half jaar  ...................................................................................................................................  kosteloos
Verlenging per jaar  ........................................................................................................................................................................... € 58,25
Bijzetting in columbarium per 3 jaar

Exclusief eventuele steen en/of sierurn  .............................................................................................................................. € 250,00
Bijzetting in een urnengraf per 3 jaar

Exclusief eventuele steen en/of sierurn  .............................................................................................................................. € 848,50
Bijzetting in de urnenmuur per 3 jaar

Exclusief eventuele steen en/of sierurn  .............................................................................................................................. € 375,00
Plaatsingskosten tweede urn of urn van ergens anders

Exclusief eventuele steen en/of sierurn  .............................................................................................................................. € 94,50

Overig
Het vullen van assieraden en/of sierurnen, ergens anders gekocht, DELA-lid  ................................................................................  kosteloos
Het vullen van assieraden en/of sierurnen, ergens anders gekocht, per stuk, niet-DELA-lid  ...................................................... € 28,25

Bezorgen asbox:
• in Nederland tot 50 km (route crematorium - bezorgadres)  ............................................................................................... € 100,00
• in Nederland boven 50 km (route crematorium - bezorgadres)........................................................................................... € 100,00

 + € 0,67 per km
Verzenden asbox:

• in Nederland  ........................................................................................................................................................................... € 30,00



Gedenken
Gedachtenisplaatje
Plaatsing eerste 3 jaar inclusief gedachtenisplaatje  .................................................................................................................... € 390,00
Verlenging 3 jaar  ............................................................................................................................................................................ € 266,00

Op de rechtsverhouding tussen aanvrager en het crematorium zijn de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement van toepassing. 
Deze zijn verkrijgbaar in het crematorium.
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‘Met een hapje en een drankje delen we
na afloop herinneringen met elkaar.’

Assortiment eten en drinken 2019
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Op onze locaties bieden we een uitgebreid assortiment eten en drinken.  
Van een hartig hapje bij de borrel tot zoete lekkernij bij de koffie en van 
een kop soep tot een luxe belegd broodje. Wij helpen u graag om van het 
afscheid een mooie herinnering te maken.

Uitgebreide mogelijkheden
Of u nu zelf iets samenstelt uit ons ruime assortiment of kiest voor een compleet 
arrangement: samen vinden we altijd een invulling die voldoet aan uw wensen.  
Op verzoek kunnen wij ook producten inkopen bij bijvoorbeeld uw favoriete bakker 
of traiteur. Voor de voorbereidingen en het serveren berekenen wij een toeslag.  
Uw uitvaartverzorger vertelt u hier graag meer over.

Dieetwensen
Natuurlijk houden we graag rekening met bepaalde dieetwensen of intolerantie.  
U kunt dit vooraf aangeven. In overleg passen we de gerechten aan volgens
uw dieetwensen.

De prijzen in deze brochure zijn per persoon, portie of consumptie, tenzij anders 
vermeld.

Gastvrij en goed verzorgd
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Zoet en hartig
Koeken, petitfours, saucijzenbroodjes en andere 
zoete en hartige lekkernijen.
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Variatie van zoet
Luxe koeken 1,60
Diverse soorten roombotercake 1,25
Luxe koeken en roombotercake 1,45
Roombotercake en zoete broodjes 1,35
Zoete broodjes 1,35

Mini-muffins, per 2 stuks 1,60
Petitfours van bavarois en chocolade (wit, melk en puur) 1,85
Macarons en breekchocolade (wit, melk en puur) 2,45

Verse vlaaien van onze banketbakker
Vlaai 2,70, met slagroom 3,05
Luxe vlaai 3,30

Hartig
Worstenbroodje 2,90
Mini-worstenbroodje 1,75
Saucijzenbroodje 3,10

Kunt u niet kiezen?

Zoet arrangement 10,75 p.p.
Een ruime keuze aan zoete lekkernijen zoals macarons, petitfours, breekchocolade (wit, melk 
en puur) en zoete broodjes. Wij serveren hierbij onbeperkt koffie, thee en water gedurende 
één uur.
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Soep en brood
Diverse broodjes, wraps en soepen voor op elk 
gewenst moment.
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Brood
Krentenbol met roomboter 2,30
Rijkelijk belegde zachte broodjes met diverse vlees- en kaassoorten 2,70
Boerenbrood (donker of mais) met diverse luxe vlees-, vis- en kaassoorten 2,85
Rijkelijk belegde petit pains met diverse vlees- en kaassoorten 3,95
Zacht broodje kroket 3,95
Tortillawraps met diverse luxe vlees-, vis- en kaassoorten 2,40

Soepen
Heldere rundvleesbouillon met verse groenten en vleesballetjes 3,60
Tomaten-crèmesoep 3,60

Volledig verzorgd?

Traditioneel arrangement 10,75 p.p.
Rijkelijk belegde zachte broodsoorten met diverse vlees- en kaassoorten, 
ontbijtkoek, krentenbol en suikerbrood.

Ambachtelijk arrangement 14,75 p.p.
Petit pains en zachte broodsoorten rijkelijk belegd met diverse vlees- en 
kaassoorten, tortillawraps en mini-worstenbroodjes.

Bij beide arrangementen serveren wij onbeperkt koffie, thee en water 
gedurende één uur.
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Borrelsnacks
Warme en koude hapjes voor bij de borrel.
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Warm
Bladerdeeghapjes met vlees- en kaasvulling, per 2 stuks 1,90
Luxe bitterballen, per 2 stuks 2,20
Diverse warme snacks met mosterd en sweet chilisaus, keuze uit 
kaashapjes, kipnuggets en bamihapjes, per 2 stuks 2,20

Koud
Plankje oude kaas en grillworst met mosterdsaus 2,10
Nootjes en luxe zoutjes 1,30
Borrelwraps met diverse luxe vlees-, vis- en kaassoorten, 
per 2 stuks 2,40

Van alles een beetje?

Borrelarrangement 5,75 p.p.
Een variatie aan borrelhapjes zoals diverse kaas- en worstsoorten, olijven, gedroogde 
tomaten, warme borrelsnacks en zoute crackers. Geserveerd met mosterd-dillesaus. 

Inclusief diverse dranken* naar keuze 13,25 (per persoon gedurende één uur)

* Koffie, thee, water, frisdrank, bier en wijn.
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Dranken
Diverse non-alcoholische en alcoholische dranken.
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Non-alcoholische dranken
Koffie 2,20
Thee 2,20
Verse muntthee 2,20
Frisdranken 2,30 
Vruchtensappen 2,30
Radler 0.0 2,90

Wij serveren fairtrade koffie en biologische thee.

Alcoholische dranken
Bier 2,90
Wijn 3,70
Prosecco 3,95

Wij schenken geen alcohol aan personen onder 18 jaar.
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Meer informatie

Wilt u graag meer informatie of een advies op maat? Neem dan 
contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Nabestaandendesk: 040 290 41 70
7 dagen per week van 8.30 uur tot 22.00 uur bereikbaar.

Voor een sfeerimpressie of een kijkje in een van onze locaties, 
kijk op www.dela.nl
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