Tarieven 2021 Herdenkingspark Westgaarde
Wijzigingen voorbehouden. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen.
Tarieven inclusief eventueel verschuldigde btw. Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven Uitvaartcentrum
Herdenkingspark Westgaarde
Module gebruik uitvaartcentrum

Verblijf overledene (vijf nachten) in mortuarium, incl. onbeperkt familiebezoek
van max. 10 personen, incl. koffie/thee van maandag t/m zaterdag tot 20.00 uur.
Exclusief afscheid vooraf aan plchtigheid.

€ 695

Gebruik uitvaartcentrum

Verblijf overledene in mortuarium, zonder condoleance of familiebezoek. Per nacht

€ 100

Gebruik familiesuite (24-uurskamer) module

Verblijf overledene 5 nachten, incl. koffie/thee

€ 700

Familiesuite per nacht , incl. koffie/thee

€ 150

(Uitsluitend in combinatie met gebruik uitvaartcentrum)

Afscheid nemen voorafgaand aan de plechtigheid (30 minuten), excl. consumpties.

€ 125

Condoleancebezoek voorafgaand aan de plechtigheid
(zonder gebruik uitvaartcentrum of familiesuite)

Per 30 minuten, excl. consumpties

€ 210

Officieel condoleancebezoek (60 minuten), excl. consumpties

€ 250

(Extra) familiebezoek tot tien personen maandag t/m zaterdag tot 20.00 uur
incl. koffie/thee

€ 110

(Extra) familiebezoek tot tien personen (maandag t/m zaterdag na 20.00 uur
en op zon- en feestdagen incl. koffie/thee)

€ 150

Verlengen condoleance

Per 30 minuten

€ 75

In ontvangst nemen overledene buiten kantooruren

Maandag t/m zaterdag na 20.00 uur en op zondag

€ 200

Gebruik verzorgingsruimte

Huur verzorgingsruimte per 60 minuten

€ 85

Gebruik verzorgingsruimte voor rituele bewassing

Gebruik 120 minuten

€ 250

Verlenging verzorgingsruimte rituele bewassing

Per 60 minuten

€ 125
1

Tarieven cremeren en begraven
Herdenkingspark Westgaarde
Crematorium Westgaarde
Module crematie

Gebruik aula (45 minuten), gebruik koffiekamer (45 minuten), crematierecht en bewaren van
de as 6 maanden en/of verstrooien zonder familie of afhalen

€ 1.625

Module crematie familieaula

Gebruik Familieaula (90 min.), crematierecht en bewaren van de as voor 6 maanden en/of verstrooien zonder familie of afhalen. Familieaula voor max. 20 personen (excl. gastheer of -vrouw).
Excl. onbeperkt koffie/thee arrangement (bij te boeken voor € 4,75 p.p.).

€ 1.550

Crematie met ontvangst familie

Ontvangst van familie 30 minuten, incl. koffie/thee., crematierecht en bewaren van de as
voor 6 maanden en/of verstrooien zonder familie of afhalen.

€ 1.225

Crematie zonder familie

Crematierecht en bewaren van de as voor zes maanden en/of verstrooien zonder familie of afhalen
Vóór 09.00 uur
Vanaf 09.00 uur

€ 595
€ 1.075

Crematie van kind 1 tot 12 jaar

Reductie voor kinderen van 1 jaar tot 12 jaar op de crematie

-€ 375

Crematie van foetus, levenloos geboren kindje Of kindje tot de leeftijd
van 1 jaar (een foetus is een kindje tot 24 weken zwangerschap)

Crematierecht en bewaren van de as voor zes maanden en/of verstrooien zonder familie of
afhalen

€ 310

Toeslag zondag

€ 350

Begraven particulier graf Herdenkingspark Westgaarde
Module begrafenis Westgaarde

Gebruik aula (45 min.), grafgang (30 min.) incl. gebruik rijdende baar, gebruik koffiekamer
(45 min.), begraven*

€ 1.625

Toeslag zondag, zonder plechtigheid op Westgaarde

€ 350

Toeslag zondag, in combinatie met plechtigheid op Westgaarde

€ 150

Module begrafenis familieaula

*bedrag is exclusief grafkosten (huur en onderhoud).

Gebruik Familieaula (90 min.), voor max. 20 personen, incl. grafgang, gebruik rijdende baar,
begraven*

€1.550
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Vervolg tarieven cremeren en begraven
Vervolg: Begraven particulier graf Herdenkingspark Westgaarde
Begraven.*

Vanaf 12 jaar.

Reductie begrafenis van kind van 1 tot 12 jaar

€ 1075
-€ 375*

Begraven algemeen graf Herdenkingspark Westgaarde
Begraven algemeen graf

Begraven in algemeen graf incl. onderhoudskosten (10 jaar)

Reductie begrafenis van kind van 1 tot 12 jaar
Begraven algemeen graf voor foetus, levenloos geboren kindje
of kindje tot de leeftijd van 1 jaar.
(een foetus is een kindje tot 24 weken zwangerschap).

€ 1.075
-€ 375

Begraven in algemeen graf incl. onderhoudskosten (10 jaar)

€ 465

Bijkomende dienstverlening begraven
Gebruik rijdende baar

€ 45

Aanbrengen grafgroen

€ 115

Graf klaarmaken om te planten

€ 100

Toestemming plaatsing grafmonument

€ 85

Verwijderen en terugplaatsen steen

€ 350

Tijdelijk naambordje graf

€ 45

Houten bekisting

€ 800

Stoffelijk overschot opgraven

Op aanvraag

Samenvoegen stoffelijke overschotten

Op aanvraag

Plaatsen beton grafkelder

Op aanvraag
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Vervolg tarieven
cremeren en begraven
Grafgang
Extra tijd grafgang

Een grafgang is standaard 30 minuten De kosten per 15 minuten extra tijd.

€ 75

Overschrijding tijd grafgang

Overschrijding van de grafgang en/of te late aanvang grafgang.

€ 125

Aula

Gebruik aula (45 minuten)

€ 425

Verlenging aula

Verlenging per 15 minuten

€ 110

Koffiekamer

Koffiekamer (45 minuten)

€ 300

Verlenging koffiekamer

Verlenging per 15 minuten

€ 95

Familieaula Westgaarde

Familieaula, 90 minuten tot max. 20 personen

€ 495

Tijdsoverschrijding (familie)aula

Overschrijding van de tijd per 15 minuten of deel daarvan

€ 200

Tijdsoverschrijding condoleanceruimte

Overschrijding van de tijd per 15 minuten of deel daarvan

€ 150

Annulering dienst meer dan 48 uur

Annulering meer dan 48 uur voor aanvang diensten

€ 185

Annulering binnen 48 uur

Annulering binnen 48 uur voor aanvang diensten

volledig bedrag

Tarieven Aula en koffiekamer

Toeslag en annuleringskosten
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Vervolg tarieven
cremeren en begraven
Bijkomende dienstverlening
Beeldopname (op USB) in Vondel en Bredero aula

€ 75

Extra USB

€ 15

Livestream in Vondel en Bredero aula

€ 75

Beeldopname/livestream

Beeldopname van de plechtigheid op USB en livestream

€ 125

(Extra) gastheer of -vrouw

Kosten per uur

€ 75

Gebruik vleugel in Vondel aula

€ 60

Crematorium Westgaarde
Surinaams/Hindoestaans arrangement

Verblijf overledene voor 5 dagen, max. één familiebezoek tot 10 personen van maandag t/m
zaterdag tot 20.00 incl. koffie/thee (max. 60minuten).
Condoleancebezoek voorafgaand aan de plechtigheid excl. consumpties (max. 30 minuten).
Officieel condoleancebezoek (max. 60 minuten). Gebruik bewassingsruimte (max. 120 minuten).
Crematie incl. gebruik aula en koffiekamer Westgaarde (max. 90 minuten).

€ 2.400
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Tarieven graven Herdenkingspark
Westgaarde
Huur graven Herdenkingspark Westgaarde
Categorie A - graf
• voor één persoon
• voor twee personen
• voor drie personen

Binnen de categorie A-graven bevindt zich ook een Islamitisch gedeelte

Categorie AA - graf.
• voor één persoon
• voor twee personen
• voor drie personen

Binnen de categorie AA-graven bevindt zich ook een Islamitisch gedeelte

Categorie AAA - graf.
• voor één persoon
• voor twee personen
• voor drie personen

10 jaar

20 jaar

€ 1.850
€ 1.900
€ 1.950

€ 3.500
€ 3.600
€ 3.700

€ 2.650
€ 2.700
€ 2.750

€ 5.025
€ 5.125
€ 5.225

€ 3.250
€ 3.350
€ 3.450

€ 6.175
€ 6.325
€ 6.450

Jongerengraf op jongerenveld

Vanaf 6 jaar tot 18 jaar

€ 2.100

€ 3.990

Kindergraf op jongerenveld

Vanaf 1 jaar tot 6 jaar

€ 925

€ 1.755

Begraven algemeen (Islamitisch) graf voor foetus,
levenloos geboren kindje of kindje tot 1 jaar

Begraven in algemeen graf incl. onderhoudskosten

€ 465

Begraven: alle prijzen van de huur van particuliere (familie) graven zijn inclusief onderhoudskosten.
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Tarieven Asbestemming
Herdenkingspark Westgaarde
Bewaring van de as is opgenomen in de modules crematie. De asurn wordt de eerste zes maanden
kosteloos bewaard. Binnen één maand na de crematie ontvangt de rechthebbende een brief met de
asbestemmingsmogelijkheden. Na zes maanden wordt voor het bewaren van de as € 12,50 per maand
in rekening gebracht.

Asbestemming
Extra asurn

Urn van pvc

€ 20

Kleine urn

€ 17,50

Afhalen van urnen
Het afhalen van een asurn

kosteloos

Het afhalen van een kleine asurn

kosteloos

Spoedprocedure in verband met afhalen aanvraag toestemming officier
van justitie

Aanvraag aan officier van justitie met een motivatiebrief, ondertekend door de opdrachtgever.

€ 95

Verstrooien op het verstrooiveld

Zonder nabestaanden
Met nabestaanden

kosteloos
€ 100

Verstrooien op het Ajax verstrooiveld

Zonder nabestaanden
Met nabestaanden

€ 160
€ 200

Verstrooien per schip op de Noordzee

Zonder nabestaanden

€ 60

Verstrooien per vliegtuig over de Noordzee

Zonder nabestaanden

€ 100

Verstrooien van de as

Verklaring op naam, datum, geografische positie, maritieme kaart in kleur
Afstand doen van de as

€ 35
De as wordt ter verstrooiing overgedragen aan het crematorium

kosteloos
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Vervolg tarieven Asbestemming
Herdenkingspark Westgaarde
Vervolg verstrooien van de as
Met nabestaanden

€ 50
€ 100

Glazen inscriptieplaatje in het herdenkingsmonument

Voor een periode van 5 jaar

€325

Ajaxtegel geplaatst op het Ajax verstrooiveld

Voor een periode van 5 jaar

€325

Verlenging huurtermijn glazen inscriptieplaatje of Ajaxtegel

Voor een periode van 5 jaar

€145

Zonder nabestaanden
Met nabestaanden

€ 50
€ 100

Verstrooien op een particulier graf op Herdenkingspark Westgaarde

Zonder nabestaanden

Plaatsen van een herdenkingstegel op Herdenkingspark
Westgaarde

Handelingen met asurnen op of in particuliere graven
(inclusief onderhoud)
Het bijzetten van een asurn
Verwijderen en terugplaatsen: grafbedekking of steen

€ 350

Huur urnennis
Huur enkele urnennis voor 1 asurn (incl. onderhoud)

Voor 5 jaar

€ 400

Een dubbele urnennis voor 2 asurnen (incl. onderhoud)

Voor 5 jaar

€ 495
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Vervolg tarieven Asbestemming
Herdenkingspark Westgaarde
Huur urnengraf (inclusief onderhoud)
Een urnengraf voor bijzetting voor 5 jaar
Het bijzetten van een asurn

€ 400
Zonder nabestaanden
Met nabestaanden

Verwijderen en terugplaatsen van grafbedekking of steen van urnengraf

€ 50
€ 100
€ 185

Particulier verstrooiveld
Particulier verstrooiveld

voor 5 jaar

€ 250

Herdenkingsplek

voor 5 jaar

€ 400

Huur Ajax nis voor 1 asurn

voor 2 jaar

€600

Huur Ajax nis voor 1 asurn

voor 5 jaar

€1000

Verlenging huur Ajax nis

voor 2 jaar

€400

Verlenging huur Ajax nis

voor 5 jaar

€600

Bijzetten

zonder nabestaanden
met nabestaanden

€50
€100

Huur Ajax urnennis /columbarium
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Overige mogelijkheden en bepalingen omtrent asbestemmingen zijn verkrijgbaar in het crematorium.

9

