
Kistgraf

Tarieven

Algemeen graf 80x200 cm 1 overledene voor de duur van 10 jaar.
Geen vrije grafkeuze en geen verlenging mogelijk.

€ 1200,-

€ 2300,-

€ 3000,-

€ 3600,-

€ 4100,-

Begraafkosten € 525,- / op zaterdag € 650,-

De grafrust termijn bij een familiegraf, bosgraf en natuurgraf geldt het recht op aanpassing, tijdens of na de duur
van de grafrust termijn. Na a�oop van de overeengekomen grafrust termijn, worden uiterlijke kenmerken van het
graf verwijderd. Sto�elijke resten blijven onaangeroerd en gaan op in de natuur.

Familiegraf 100x200 cm 1 overledene vanaf de duur van 20 jaar.
Beperkte grafkeuze en verlenging mogelijk.

Familiegraf 100x200 cm 2 overledenen vanaf de duur van 20 jaar, boven elkaar.
Beperkte grafkeuze en verlenging mogelijk.

Bosgraf 180x200 cm 2 overledenen vanaf de duur van 20 jaar, boven of naast elkaar.
Vrije grafkeuze en verlenging mogelijk.

Natuurgraf 220x250 cm 4 overledenen vanaf de duur van 20 jaar, boven en naast elkaar.
Vrije grafkeuze en verlenging mogelijk.

Urngraf

Algemeen urngraf 50x50 cm 1 overledene voor de duur van 10 jaar, in cluster van 4.
Geen vrije grafkeuze en geen verlenging mogelijk.

€ 750,-

€ 1600,-

Bijzettingskosten € 250,- / op zaterdag € 350,-

De grafrust termijn bij een urngraf geldt het recht op aanpassing, tijdens of na de duur van de grafrust termijn.
Na a�oop van de overeengekomen grafrust termijn, worden uiterlijke kenmerken van het graf verwijderd.
As resten blijven onaangeroerd en gaan op in de natuur.

Urngraf 100x100 cm 2 overledenen vanaf de duur van 20 jaar.
Vrije grafkeuze en verlenging mogelijk.

Asverstrooiing

Verstrooien crematie as zonder familie, 1 as-bus in strooiveld X of EE.

Verstrooien crematie as met familie, 1 as-bus in strooiveld X of EE.

Verstrooien crematie as met familie, 2 as-bussen in één gra�e in strooiveld X of EE.

Begraafkosten
Naast de aankoopkosten betaalt u bij een uitvaart begraaf- of bijzettingskosten voor de wettelijk verplichte
grafadministratie, het inmeten, openen en sluiten van het graf, de assistentie door onze medewerker
tijdens de begrafenis, de houten grafmarkering en het gebruik van de bolderwagen.

Zaterdag toeslag € 50,-

€ 150,-

€ 200,-

€ 300,-



Afscheidslocatie in de openlucht

Boskapel inclusief gebruik audioapparatuur en zitkussens. € 350,- per uur
Maximaal aantal zitplaatsen 150.

Boskapel door derden inclusief gebruik audioapparatuur en zitkussens.  € 500,- per uur
Maximaal aantal zitplaatsen 150.

Boskapel bezinningsheuvel inclusief gebruik audioapparatuur en zitkussens.  € 350,- per uur
Maximaal aantal zitplaatsen 35.

Toeslag per kwartier verlenging € 50,-

Toeslag afscheidslocatie in de openlucht met gebruik ko�etafelruimte € 150,-

PowerPoint en/of live-stream is in de boskapel door een extern mediabedrijf op aanvraag mogelijk.

Afscheidslocatie binnenruimte

Afscheidslocatie zonder gebruik van ko�etafelruimte voor de tijdsduur van 1 uur. € 550,-
Inclusief audioapparatuur. Maximaal aantal personen 100.

Afscheidslocatie met gebruik van ko�etafelruimte voor de tijdsduur van 3 uur.  € 550,-
Toeslag afscheidslocatie binnenruimte met gebruik ko�etafelruimte.  € 150,-
Inclusief audioapparatuur. Maximaal aantal personen 100.

Afscheidslocatie door derden zonder gebruik van ko�etafelruimte voor de tijdsduur € 850,-
van 1 uur. Inclusief audioapparatuur. Maximaal aantal personen 100.

Afscheidslocatie door derden met gebruik van ko�etafelruimte voor de tijdsduur van 3 uur. € 850,-
Toeslag afscheidslocatie binnenruimte met gebruik ko�etafelruimte.  € 150,-
Inclusief audioapparatuur. Maximaal aantal personen 100. 

Toeslag per kwartier verlenging € 100,-

Toeslag controleren, voorbereiden beeldpresentatie en beeldscherm € 70,-

Aanleveren muziek en/of PowerPoint presentatie uiterlijk voor de dag van uitvaart (vóór 12 uur!) per
www.wetransfer.com naar bergerbos@natuurbegraafplaats.nl of stick.
PowerPoint aanleverspeci�caties in overleg met de beheerder. PowerPoint niet conform speci�caties
worden in rekening gebracht. Programma’s anders dan PowerPoint worden niet geaccepteerd.

Een live-stream is in de binnenruimte door een extern mediabedrijf op aanvraag mogelijk.

(zie de website www.natuurbegraafplaats.nl voor onvoorziene omstandigheden)

Het catering aanbod

Zie voor het actuele catering aanbod de website www.natuurbegraafplaats.nl,
menu ‘Rustplaats’ - ‘Aanvullende mogelijkheden’ of scan de QR code.

De afscheidslokatie is een half uur voor aanvang toegankelijk.

• Het tarief voor babygra�es of kindergraven tot 18 jaar is 75% van de genoemde prijzen. 
• De registersteen is bij de eerste begraving of bijzetting inbegrepen. Bij iedere volgende begraving of
 bijzetting bedragen de kosten € 100,-.
• Zwerfkeien als grafbedekking worden kosteloos ter beschikking gesteld. Zwerfkeien kunnen in overleg
 gegraveerd worden. Het graveren van de zwerfkei is op eigen kosten.

 (voorlopige versie 2022, onder voorbehoud van wijzigingen)


