Bestemming van de crematie-as
Verstrooien
Vooraf aan de verstrooiing, kunt u zelf een afspraak maken met het betreffende crematorium om de
as af te halen. Indien u kiest voor verstrooien, adviseren wij u aan het crematorium te vragen om de
as in een strooikoker te doen. Verstrooien kan op diverse plaatsen, ook op de kinderheuvel. Ter
herinnering aan uw overleden dierbare kunt u een naamplaatje op de algemene
herinneringsplaquette laten bevestigen (of een vlinder laten maken voor de gedachtenisboom, zie
hieronder).
Verstrooien, exclusief uitvoering

€

240,00

Naamvermelding op de herinneringsplaquette

€

175,00

Gedachtenisboom
Het terrein beschikt over een prachtig modern vormgegeven gedachtenisboom, waarin vlinders
hangen. Op een vlinder staat een naam en desgewenst een datum. Een manier, die bij uitstek
geschikt is voor de herinnering aan overleden of te vroeg geboren kinderen. Overigens kan iedereen,
die dat wenst, een gedachtenisvlinder voor deze boom bestellen. De vlinder blijft uw eigendom en
kan desgewenst bij een verhuizing, of na afloop van de termijn, mee naar huis genomen worden.
Vlinder voor de nagedachtenisboom, inclusief naam en datum

€

275,00

Urnenmuur
Een nis biedt ruimte aan maximaal één sierurn. Het bijzetten van een sierurn in de urnenmuur is
mogelijk voor een periode van 10 jaar of een veelvoud daarvan. Na afloop van de gekozen periode
hebben de nabestaanden de mogelijkheid de huurperiode te verlengen. Onder de nis kan
desgewenst een naamplaatje met de geboorte- en overlijdensdatum bevestigd worden.
Huur van een nis in de urnenmuur per periode van 10 jaar
(Exclusief de kosten van een door u aan te schaffen sierurn)

€

600,00

Bijzetten eenmalige kosten kerkhof

€

225,00

Naamvermelding op de herinneringsplaquette of onder een nis

€

175,00

Onderhoud van het terrein per periode van 10 jaar

€

475,00

Familie-urnengraf
Het urnengraf wordt verwezenlijkt in een familiekeldertje dat de mogelijkheid biedt voor het
plaatsen van één tot maximaal vier asbussen. De kelder is met een deksel afgedekt, waarop een
schuin aflopende lessenaar wordt aangebracht, die aan de hardstenen tegel plaats biedt. Huur van
de kelder is mogelijk voor een periode van 10 jaar of een veelvoud daarvan. Na afloop van deze
periode, hebben de nabestaanden de mogelijkheid de huurperiode te verlengen.
Grafrechten voor de urnenkelder per periode van 10 jaar
(Exclusief de kosten van een door u aan te schaffen afdektegel)

€

750,00

Eerste bijzetting in een urnengraf, exclusief uitvoering

€

500,00

Volgende bijzettingen in een familie urnengraf per urn

€

250,00

Onderhoud van het terrein per periode van 10 jaar

€

475,00

Urn in of op een graf
Op aanvraag is het mogelijk urnen bij te zetten in of op bestaande familiegraven, waarvoor u de
rechten bezit. Bijzetten is voor een periode van 10 jaar of een veelvoud daarvan. Bij afloop van de
gekozen periode, hebben de nabestaanden de mogelijkheid de huurperiode te verlengen.
Bijzetten op een bestaand familiegraf, exclusief uitvoering

€

500,00

Onderhoud van het terrein per periode van 10 jaar

€

475,00

Het verstrooien van de as, of het bijzetten van de urn, gebeurt door of in aanwezigheid van de
beheerder, mevrouw Wil Rijswijk. Zij gaat u voor in een ceremonie vanuit de kapel.
Het is mogelijk vooraf een familie urnengraf of een nis te reserveren. In dat geval worden de
grafrechten of de huur berekend, aangevuld met reserveringskosten van € 120,00. Alle overige
kosten worden pas in rekening gebracht op het ogenblik dat daadwerkelijk van het grafje of de nis
gebruik wordt gemaakt. De kosten voor administratie, aktes en uitvoeringskosten worden verzorgd
en verrekend met de uitvoerder.
De Stichting Kerkhof Overweersepolderdijk heeft geen commerciële doelstelling, maar zet zich
uitsluitend in om het behoud en onderhoud van dit historische kerkhof ook voor de toekomst veilig
te stellen.
Voor nadere afspraken of verdere inlichtingen staat mevrouw Wil Rijswijk u graag te woord. U kunt
haar bereiken per e-mail op info@kerkhofoverweersepolderdijk.nl of per telefoon op
06 21 23 35 33.
Voor meer inlichtingen over het kerkhof zie www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl
Bovenvermelde tarieven zijn inclusief BTW en geldig tot en met 31 december 2022, gebaseerd op uitvoering op werkdagen
tussen 10.00 en 17.00 uur. Andere dagen en tijden zijn mogelijk onder voorbehoud en tegen een toeslag.

