TARIEVENLIJST CREMATORIUM AMERSFOORT
asbestemmingen per 1 januari 2017

ALGEMENE NIS (niet toegankelijk voor bezoekers)
Algemene nis per half jaar (1ste half jaar gratis)

€

URNENZUIL
Huur urnenzuil voor 5 jaar (incl. glazen sluitplaat)

€ 674,00

59,00

(exclusief sierurn)

BLOEMZUIL

Huur bloemzuil voor 10 jaar
5 jaar
3 jaar

€ 1.367,00
€ 683,00
€ 406,00

KINDERMUURTJE
Huur kinderurnnennis (afd. 31) voor 5 jaar

€ 319,00

(exclusief sierurn)

URNENMUUR
Huur nis urnenmuur (afd. 29 of 32) voor 5 jaar

€ 565,00

(exclusief sierurn en/of sluitplaat)

URNENTUIN

Huur plek voor 5 jaar

€ 319,00

(exclusief grondplaat en sierurn)

Jaarlijks onderhoud

€

URNENGRAF OP URNENHEUVEL VOOR 3 URNEN
Huur graf (en 1ste bijzetting)
voor 25 jaar
voor 20 jaar
voor 15 jaar
voor 10 jaar
Jaarlijks onderhoud

€ 1.753,00
€ 1.403,00
€ 1.052,00
€ 702,00
€
70,00

URNENGRAF AFD. A EN B VOOR 6 URNEN
Voor 25 jaar
Voor 10 jaar
Jaarlijks onderhoud

€ 1.495,00
€ 598,00
€
87,00

BIJZETTINGEN
Bijzetting in/op bestaande locatie

44,00

€ 170,00

(urnenheuvel vanaf 2de urn, urnentuin, urnenmuur, bloemzuil, urnengraf of op/in graf)

LEGES (bij aankoop van een locatie of een bijzetting op Rusthof)

€

48,00

VERWIJDEREN ASBUS/URN
Opgraven asbus uit graf

€ 117,00

ASVERSTROOIINGEN OP RUSTHOF
Asverstrooiing bij beeld Mooy of Gedenkzuil (met of zonder familie)
Asverstrooiing op natuurlijk gedeelte 1,25/26 of A zonder familie (asbus van Crematorium Amersfoort)
Asverstrooiing op natuurlijk gedeelte 1,25/26 of A zonder familie (asbus van andere Crematoria)
Asverstrooiing op natuurlijk gedeelte 1,25/26 of A met familie
Asverstrooiing in eigen graf zonder familie
Asverstrooiing in eigen graf met familie
Asverstrooiing op het vlinderveldje met familie (kindjes tot de leeftijd van 5 jaar)
Asverstrooiing op het vlinderveldje zonder familie (kindjes tot de leeftijd van 5 jaar)

€
€
€
€
€
€
€
€

GEDENKZUIL
Plaatsing gedenkplaquette aan de gedenkzuil voor een periode van 10 jaar

€ 206,00

224,00
59,00
110,00
116,00
59,00
116,00
116,00
59,00

(excl. Plaquette, prijzen diverse plaquettes variëren)

MOGELIJKHEDEN BUITEN RUSTHOF
Asverstrooiing op zee, per schip zonder familie
Asverstrooiing op zee, per vliegtuig zonder familie
Verzenden van de as binnen Nederland, spoedeisend (m.u.v Waddeneilanden en Antillen, n.t.b)
Verzenden van de as binnen Nederland, niet spoedeisend (m.u.v Waddeneilanden en Antillen, n.t.b)
Verzenden van de as naar het buitenland

OPHALEN AS
In een hermetische afgesloten asbus of verstrooikoker
Extra asbus of verstrooikoker, per stuk
Openen en weer hermetisch afsluiten van een asbus
Overzetten as naar eigen sierurn, na overleg en indien mogelijk

€ 32,00
€ 128,00
€ 128,00
€
59,00
€ 78,00

€
0,00
€ 20,00
€ 20,00
op aanvraag

Voor de overige tarieven verwijzen wij naar de Verordening begraaf- en crematierechten Tarieventabel 2016.

