TARIEVENLIJST CREMATORIUM AMERSFOORT
asbestemmingen per 1 januari 2022
ALGEMENE NIS (niet toegankelijk voor bezoekers)
Algemene nis per half jaar (1ste half jaar gratis)

€

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

€ 736,00

68,00

(exclusief sierurn)

BLOEMZUIL
Huur bloemzuil voor 10 jaar
5 jaar
3 jaar

€ 1.489,00
€ 746,00
€ 444,00

KUNSTZUIL
Huur kunstzuil voor 10 jaar
5 jaar
3 jaar

€ 1.489,00
€ 746,00
€ 444,00

STEENZUIL
Huur stenenzuil voor 10 jaar
5 jaar
3 jaar

€ 2.057,00
€ 1.029,00
€ 611,00

KINDERMUUR
Huur nis (afd. 31) voor 5 jaar

€ 382,00

(exclusief sierurn)

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

€ 604,00

(exclusief sierurn en/of sluitplaat)

URNENTUIN
Huur plek voor 5 jaar

€ 349,00

(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

€ 1.908,00
€ 1.528,00
€ 1.147,00
€ 765,00
€
80,00

51,00

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

BIJZETTINGEN
Bijzetting in/op bestaande locatie

€ 1.628,00
€ 652,00
€ 100,00

€ 152,00

(Urnenzuil, Bloemzuil, Kunstzuil, Steenzuil, Kindermuur, urnenmuur, urnentuin,
vanaf 2de bijzetting urnenheuvel, urnengraf, huurgraf)

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

€

VERWIJDEREN ASBUS/URN
Opgraven asbus uit graf

€ 133,00

ASVERSTROOIINGEN OP RUSTHOF
Asverstrooiing op veld Mooy of Herdenkingszuil (met of zonder familie)
Asverstrooiing op het Bosveld(1), `t Hazeveld(25/26) of `t Treekerveld(A) met familie
Asverstrooiing op een natuurlijk gedeelte zonder familie (asbus van Crematorium Amersfoort)
Asverstrooiing op een natuurlijk gedeelte zonder familie (asbus van andere Crematoria)
Asverstrooiing in eigen graf met familie
Asverstrooiing in eigen graf zonder 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

€ 234,00

55,00

254,00
132,00
68,00
126,00
132,00
68,00
132,00
68,00

(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)
Verzenden van de as binnen Nederland, niet spoedeisend (m.u.v Waddeneilanden en Antillen)

OPHALEN AS
In een asbox
Hermetisch gesloten asbus (alleen voor het bijzetten in de grond)
Extra asbox of hermetisch gesloten asbus, per stuk
Openen en weer hermetisch afsluiten van een asbus
Overzetten as naar eigen sierurn, na overleg en indien mogelijk

Voor de overige tarieven verwijzen wij naar de:
Verordening begraaf- en crematierechten Tarieventabel 2022.

€ 50,00
€ 157,00
€ 145,00
€
68,00

€
0,00
€
0,00
€ 20,00
€ 20,00
op aanvraag

