Tarieven cremeren en asbestemmingen
Zeister Bosrust 2022
In dit document vindt u de tarieven voor cremeren bij Zeister Bosrust. Ook worden de
tarieven van de verschillende asbestemmingen vermeld.

Tarieven cremeren

Crematies zijn mogelijk met of zonder gebruik van faciliteiten en met of zonder aanwezigheid van
nabestaanden.
Onder het gebruik van faciliteiten wordt verstaan het gebruik van de ontvangkamer, aula en Grand
Café voor in totaal maximaal 2 uur en het gebruik van de muziekinstallatie, audiovisuele apparatuur,
opname van de plechtigheid met downloadcode, de mogelijkheid voor het volgen van de plechtigheid
via internet en het bewaren van de as in de algemene nis gedurende het eerste halfjaar na de
crematie.
Crematie 12 jaar en ouder
Crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder aanwezigheid nabestaanden

€ 537,00

Crematie met aanwezigheid nabestaanden, voor de duur van een half uur, inclusief
gebruik familiekamer

€ 724,00

Crematie met gebruik van faciliteiten

€ 1.345,00

Crematie kind ouder dan 1 jaar, maar niet ouder dan 12 jaar
Crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder aanwezigheid nabestaanden

€ 364,00

Crematie met aanwezigheid nabestaanden, voor de duur van een half uur, inclusief
gebruik familiekamer

€ 551,00

Crematie met gebruik van faciliteiten

€ 798,00

Crematie kind onder 1 jaar
Crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder aanwezigheid nabestaanden

€ 234,00

Crematie met aanwezigheid nabestaanden, voor de duur van een half uur, inclusief
gebruik familiekamer

€ 421,00

Crematie met gebruik van faciliteiten

€ 597,00
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Eventuele uitbreidingen
Gebruik van de centrale koeling per nacht

€

104,00

Rouwbezoek (per half uur)

€

187,00

Gebruik van de aula of het Grand Café voor meer dan 2 uur, per half uur

€

187,00

Gebruik van de familiekamer, zonder gebruik van faciliteiten, voor meer dan een
half uur, per half uur

€

187,00

Gebruik van de aula of het Grand Café per half uur (crematie elders)

€

237,00

Bespelen van het orgel of piano

€

49,00

Voor de toepassing van de tarieven wordt een gedeelte van een half uur aangemerkt als een half uur.

Tarieven Asbestemmingen
Tarieven urnengraf of urnennis
Uitsluitend recht op een urnengraf/kelder, exclusief lessenaar, voor maximaal 2
urnen of asbussen voor de periode van 10 jaar

€

293,00

Uitsluitend recht op een urnennis, of lessenaar, voor maximaal 2 urnen of
asbussen voor de periode van 10 jaar

€

431,00

Uitsluitend recht op een urnennis voor 3 of 4 urnen of asbussen voor de periode
van 10 jaar

€

577,00

Onderhoud (urnengraf/kelder of nis) voor de periode van 10 jaar

€

132,00

Bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf of urnennis
(iedere volgende asbus tijdens dezelfde bijzetting)

€

188,00
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Het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking per
gedenkteken of voorwerp

€

69,00

Inschrijving en overboeken urnengraf of urnennis

€

21,00

Urnengraf/kelder, exclusief lessenaar, verlenging met 5 jaar

€

147,00

Urnennis of lessenaar voor maximaal 2 urnen of asbussen, verlenging met 5 jaar

€

216,00

Urnennis voor 3 of 4 urnen of asbussen, verlenging met 5 jaar

€

289,00

Onderhoud (urnengraf/kelder of nis), verlenging met 5 jaar

€

76,00

Bijkomende kosten urnengraf of urnennis

Verlenging urnengraf of urnennis
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Overige bestemmingen asbussen
Het verstrooien van de as op het strooiveld van Zeister Bosrust, per asbus, met
familie

€

85,00

Het bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, per asbus of urn
In een particulier graf kunt u maximaal 4 asbussen of urnen per laag plaatsen
Hier komen nog kosten voor inschrijven en overboeken bij

€

188,00

€

21,00

Het opgraven van een asbus
(iedere volgende asbus uit hetzelfde graf)

€

133,00
67,00

Het verzenden van asbussen binnen Nederland

€

34,00

Het bezorgen van asbussen binnen Nederland < 50 km

€

108,00

Het bezorgen van asbussen binnen Nederland >50 km

€

Het verlengen van het bewaren van het as na het eerste halfjaar na de crematie
(maximaal voor 6 maanden)

€

108,00
+
€ 0,69/km
125,00
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