
het Wienerveeld
Natuurbegraafplaats

Tarieven 2023

Graf met grafrechten          
Graf 80 x 200 cm (1 overledene)  
     vrije keuze
     verlenging mogelijk 
     grafrecht incl. onderhoud

    20 jaar                € 3.013,-
    35 jaar                € 3.765,-
    50 jaar               € 4.844,-
  100 jaar               € 9.148,-

Begraafkosten                    € 567,-

Boskapel
Gebruik van de boskapel bij aankoop van een graf               € 108,-
Gebruik van de boskapel zonder aankoop van een graf             € 432,-

Alleen biologisch afbreekbare urnen of crematie-as rechtstreeks in het graf is 
toegestaan.
Het tarief voor kindergraven tot 18 jaar is 75% van de genoemde tarieven. 
Voor babygrafjes is de genoemde oppervlakte gelijk aan de afmeting van een 
urnengraf tegen 75% van de genoemde kosten.
Bij een eerste begraving is een boomschijf met inscriptie inbegrepen. Wanneer 
deze is vergaan en een nieuwe gewenst is, kan deze besteld worden via de 
beheerder van de begraafplaats. Kosten hiervoor zijn € 131,- 
Eigen creaties mogen alleen in overleg geplaatst worden. Eigen creaties zonder 
toestemming worden verwijderd.

Versie 070123Alle vermelde tarieven zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.



het Wienerveeld
Natuurbegraafplaats

Tarieven 2023

Urnengraf met grafrechten          
Urnengraf 100 x 100 cm (max. 2 overledenen)  
     vrije keuze
     verlenging mogelijk 
     grafrecht incl. onderhoud

  20 jaar                € 1.454,-
  35 jaar                € 2.152,-
  50 jaar               € 2.691,-
  100 jaar               € 4.844,-

Kosten bijzetting per urn                  € 271,-

Asbestemming
Verstrooien crematie as per asbus                € 225,-

Alleen biologisch afbreekbare urnen of crematie-as rechtstreeks in het graf is 
toegestaan.
Het tarief voor kindergraven tot 18 jaar is 75% van de genoemde tarieven. 
Voor babygrafjes is de genoemde oppervlakte gelijk aan de afmeting van een 
urnengraf tegen 75% van de genoemde kosten.
Bij een eerste begraving is een boomschijf met inscriptie inbegrepen. Wanneer 
deze is vergaan en een nieuwe gewenst is, kan deze besteld worden via de 
beheerder van de begraafplaats. Kosten hiervoor zijn € 131,- 
Eigen creaties mogen alleen in overleg geplaatst worden. Eigen creaties zonder 
toestemming worden verwijderd.

Versie 070123Alle vermelde tarieven zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.


