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Tarieven as bestemming 2019

Algemene nis

Plaatsen van urn overledene in de algemene nis van Crematorium St. Laurentius 
voor de periode van maximaal 1 jaar (dit zit in het basistarief as bestemming)

€  0,00

Plaatsen in algemene nis voor de periode van 5 jaar €  180,00

Verlengen urn in algemene nis voor een periode van 5 jaar €  150,00

Columbarium honingraat

Gebruik nis in columbarium voor vijf jaar, inclusief eerste bijzetting €  735,00

Bijzetten van tweede urn in columbarium €  245,00

Verlengen gebruik columbarium voor een periode van 5 jaar €  430,00

Bijzetting in algemeen urnengraf

Bijzetting urn in een algemeen kinder-urnengraf voor 10 jaar €  245,00

Bijzetting urn in een algemeen urnengraf 1-diep €  367,50

Verlengen gebruik columbarium voor een periode van 5 jaar €  430,00

Columbarium terpenveld

Gebruik nis in columbarium voor vijf jaar, inclusief eerste bijzetting €  735,00

Bijzetting van tweede urn in columbarium €  245,00

Urnenterp

Plaatsing urn in nis van urnenterp voor 5 jaar €  735,00

Bijzetting van tweede urn in urnenterp €  245,00

Verlengen gebruik nis in urnenterp voor een periode van 5 jaar €  430,00

Particulier urnengraf voor 2 urnen

Grafrecht urnengraf voor 10 jaar €  500,00

Grafrecht urnengraf voor 20 jaar € 1.000,00

Grafrecht urnengraf voor 30 jaar €  1.500,00

Bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats 10 jaar € 310,00

Bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats 20 jaar € 620,00

Bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats 30 jaar € 930,00

2de bijzetting in particulier urnengraf € 245,00
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Bijzetting in Particulier graf

Bijzetting urn in of op een particulier graf €  245,00

Bijzetting urn in arcadegraf of keldergraf €  340,00

Diverse keuzes voor plaatsing

Plaatsing urnenkelder in een particulier urnengraf € 305,00

Plaatsing urnenkelder inclusief gedenktegel op roefje € 575,00

Plaatsing capsule klein voor 1 urn €   50,00

Plaatsing capsule groot voor 2 urnen € 100,00

Plaatsing naamplaatje op gedenkmonument voor 5 jaar € 125,00

Verstrooien van de as

Verstrooien van de as op de begraafplaats zonder aanwezigheid van nabestaanden €    0,00

Verstrooien op zee zonder aanwezigheid van nabestaanden €    25,00

Verstrooien vanuit vliegtuig zonder aanwezigheid van nabestaanden € 140,00

Verstrooien op de begraafplaats in aanwezigheid van de nabestaanden € 120,00

Verstrooien op zee met nabestaanden op aanvraag

Verstrooien vanuit vliegtuig met nabestaanden op aanvraag

Verstrooien op de “Maas” op aanvraag


