Tarieven Natuurbegraafplaats Bergerbos
Natuurbegraafplaats Bergerbos biedt diverse mogelijkheden in typen graven en as bestemmingen.

KISTGRAF
Algemeen graf *

10 jaar

80 x 200 cm

1 overledene

€ 1.100,--

geen vrije grafkeuze

Familiegraf
Familiegraf
Bosgraf
Natuurgraf

20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar

120 x 200 cm
120 x 200 cm
180 x 250 cm
220 x 250 cm

1 overledene
2 overledenen
2 overledenen
4 overledenen

€ 2.200,-€ 2.900,-€ 3.500,-€ 4.000,--

beperkte grafkeuze
beperkte grafkeuze
vrije grafkeuze
vrije grafkeuze

URNGRAF

Algemeen urngraf * 10 jaar
Urngraf
20 jaar

80 x 80 cm
100 x 100 cm

AS VERSTROOIINGEN

Verstrooien crematie as zonder familie
Verstrooien crematie as met familie
Verstrooien crematie as met familie
Zaterdag toeslag

1 as bestemming
2 as bestemmingen

1 as bus
1 as bus
2 as bussen

€ 50,-€ 150,-€ 200,-€ 50,--

€ 650,-€ 1.500,--

geen vrije grafkeuze
vrije grafkeuze

strooiveld vak X-EE
strooiveld vak X-EE
strooiveld vak X-EE

Opmerking: as verstrooiingen vinden plaats in een hiervoor aangewezen deel van de natuurbegraafplaats.

BEGRAAFKOSTEN

Kistbegraving
Kistbegraving op zaterdag

€ 525,-€ 650,--

Urnbegraving
Urnbegraving op zaterdag

€ 250,-€ 350,--

LOOPTIJDEN
Genoemde looptijden zijn de wettelijke minimale looptijden.
Voor alle typen eigen graven met grafrecht, geldt het recht op verlenging.
Na afloop van de overeengekomen grafrust termijn, worden uiterlijke kenmerken van het graf verwijderd.
Stoffelijke resten blijven onaangeroerd en gaan op in de natuur.
* Informatie over algemene graven en algemene urngraven.
Reserveren of verlengen van algemene graven en algemene urngraven
is niet mogelijk.
In een algemeen graf worden twee of drie begravingen boven
elkaar begraven.
In een algemeen urngraf worden meerdere as bussen naast elkaar bijgezet
of de as begraven.
KINDERGRAVEN
Het tarief van baby- en kindergraven tot 18 jaar, bedragen 75%
van bovenstaande tarieven.

Aanvullende mogelijkheden en tarieven
AFSCHEIDSDIENST IN DE OPENLUCHT (afhankelijk van de weersgesteldheid)
Gebruik openlucht dienstplaats (aantal zitplaatsen, ongeveer 175). Met gebruik
van geluidsinstallatie en zitkussens.
Gebruik openlucht dienstplaats door derden.

€ 400,--

AFSCHEIDSDIENST IN DE ONTMOETINGSRUIMTE
Gebruik kleine binnenruimte, tot maximaal 35 personen.
Gebruik van de grote binnenruimte tot maximaal 150 personen.
Gebruik grote binnenruimte door derden.
Gebruik van TV scherm, Powerpoint presentatie (alleen in de grote binnenruimte).
Gebruik TV scherm tijdens koffietafel .

€ 200,-€ 450,-€ 700,-€ 70,-€ 70,--

€ 150,--

Aanleveren muziek en/of fotopresentatie (Powerpoint) uiterlijk 24 uur (vóór 12 uur) voor de dag van uitvaart per
www.wetransfer.com of stick. Powerpoint aanleverspecificaties in overleg met de beheerder.

REGISTERSTEEN

De registersteen is bij de eerste begraving of bijzetting inbegrepen. Bij iedere volgende begraving of bijzetting
bedragen de kosten € 100,--.

ALLES OP ÉÉN PLEK, HET CATERING AANBOD

Mogelijkheid A
Koffietafel à € 14,50 p.p. bestaande uit:
Gesorteerde gemengde broodjes, belegd met de keuze uit drie verschillende vleessoorten en kaas.
Limburgse vlaai of huisgemaakte soep. Koffie en thee onbeperkt.
Mogelijkheid B
Koffietafel à €12,-- p.p. bestaande uit:
Gesorteerde gemengde broodjes, belegd met de keuze uit drie verschillende vleessoorten en kaas.
Koffie en thee onbeperkt.
Mogelijkheid C
Koffietafel à € 7,50 p.p. bestaande uit:
Een stuk Limburgse vlaai met twee kopjes koffie of thee.
Luxe belegde broodjes o.a. broodjes gerookte zalm, broodjes brie, prijs op aanvraag. (Kan eventueel in combinatie
met pakket A of B).
Koffietafels zijn mogelijk vanaf 40 personen tot maximaal 100 personen.
Afhankelijk van het jaargetijde en weersgesteldheid kunnen afscheidsdienst en koffietafel ook in de openlucht
plaatsvinden.
Wijn rood, wit of rosé per fles € 19,50.
Bier € 2,50
Fris € 2,15
Alle tarieven zijn inclusief 9% BTW.
Aan deze tarieven lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
LET OP... koffietafel doorgeven 48 uur voor dag van uitvaart vóór 10 uur ‘s morgens.

