Tarieven Uitvaartstichting Hilversum 2021
Cremeren
Crematie zonder aanwezigheid nabestaanden

475,00

Crematie met nabestaanden (tot aan het hek)

525,00

Crematie met korte plechtigheid in crematorium

885,00

Crematie kind

350,00

Crematie kind in aanwezigheid van nabestaanden

442,00

Gebruik Aula/De Einder
Crematie met 1 uur gebruik Aula of De Einder

1.115,00

Crematie met 2 uur gebruik Aula en/of De Einder

1.345,00

Gebruik Aula/De Einder per uur

230,00

Verlenging Aula/De Einder per half uur (geldt ook voor op-en afbouw)

115,00

Gebruik Aula/De Einder voor kind per uur

115,00

Alleen gebruik Aula (zonder bezorging, incl. faciliteiten) per half uur

185,00

Begraven
begraafkosten
gebruik Aula bij begraven

1.105,00
115,00

Particulier graf
10 jaar grafrecht

1.075,00

10 jaar onderhoudskosten op basis van € 160,00 per jaar

1.600,00

in totaal voor 10 jaar ex € 1.105,00 begraafkosten)

2.675,00

20 jaar grafrecht

2.150,00

20 jaar onderhoudskosten

3.200,00

in totaal voor 20 jaar (ex € 1.105,00 begraafkosten)

5.350,00

Natuurbegraafplaats Bosdrift (eeuwigdurend, incl. boomschijf met inscriptie)

5.950,00

Algemeen Graf
Begraven
10 jaar onderhoud

1.105,00
800,00

Begraven kind (tot 12 jaar )
Begraven

552,00

Grafrecht kindergraf 10 jaar

295,00

Grafrecht kindergraf 20 jaar

590,00

Onderhoudskosten kindergraf 10 jaar

800,00

Onderhoudskosten kindergraf 20 jaar

1.600,00

Verlenging particulier graf: 5 of 10 jaar
5 jaar grafrecht

535,00

5 jaar onderhoud

800,00

10 jaar grafrecht

1.075,00

10 jaar onderhoud

1.600,00

5 jaar grafrecht kindergraf

148,00

5 jaar onderhoudskosten kindergraf

400,00

Onderhoud per jaar (per jaar gefactureerd)

170,00

Asbestemmingen
urnenbos- heuvel/colombarium Zuiderhof en Noorderbegraafplaats
Grafrecht voor 10 jaar

725,00

Onderhoudskosten voor 10 jaar

800,00

(in totaal urnengraf 10 jaar € 1.525,00)

1.525,00

Grafrecht voor 5 jaar

363,00

Onderhoudskosten voor 5 jaar

400,00

(in totaal urnengraf 5 jaar € 763,00)

763,00

Plaatsen 2e en volgenden, per urn

260,00

Bomenweide Zuiderhof
Nieuw: Plaatsing biologisch afbreekbare urn bij boom (anoniem/algemeen) *1

500,00

Nieuw: Plaatsing biologisch afbreekbare urn bij boom (particulier) incl. 2 urnen *2

2.000,00

Nieuw: Plaatsing Biosurn (incl. boom en aanplanting) *3

1.750,00

Verstrooien van as op strooiveld zonder gedenkplaatje

65,00

gedenkplaatje

vanaf 25,00

Verstrooien as op zee

op aanvraag

Plaatsing 2e urn in urnengraf of plaatsting urn in particulier graf

260,00

Diversen
Schudden/opgraven 1 overledene

900,00

Per volgende overledene

500,00

Opgraven urn/asbus

280,00

Opname beeld & geluid

60,00

Gebruik koeling per dag

100,00

Alleen gebruik aula (zonder bezorging, incl. faciliteiten) per half uur

185,00

Vergunningskosten grafmonument

60,00

Over-/inschrijving rechthebbende in register

35,00

Verlenging gebruik aula/koffiekamer per half uur (geldt ook voor op-en afbouw)
Bewaren asbus langer dan 6 maanden, per termijn
gedenkplaatje monument
extra tekst, per regel

115,00
60,00
vanaf 25,00
5,00

Gedenkblaadje gedenkboom

70,00

regel tekst op achterkant

15,00

*1: Plaatsen afbreekbare urn (niet cinisafe) rondom boom. Anoniem en
eeuwigdurend, zonder monument met andere urnen
*2: Plaatsen afbreekbare urn (niet cinisafe) rondom familie/vriendenboom.
Eeuwigdurend, zonder monument. Prijs is incl. 2 urnen, daarna per plaatsing
bijzettingskosten met een maximum van 6 urnen
*3: Plaatsen BIOSURN (er kunnen 2 personen in) met nieuwe jonge boom.
Eeuwigdurend, zonder monument. Eventueel een klein houten markering. Incl.
boom, plaatsing, goede zorg en snoeiwerk. Garantieperiode boom = 10 jaar

