TARIEVEN VOOR ASBESTEMMING 2019
URNENNIS
Rhijnhof beschikt over twee unieke urnenwanden naar ontwerp van architect Lia Copijn. In de houten wanden
zijn enkele en dubbele nissen uitgespaard voor respectievelijk 1 of 2 sierurnen. De Gedenkwinkel van Rhijnhof
heeft een divers aanbod weerbestendige sierurnen. Bij aankoop van een sierurn in de Gedenkwinkel is
plaatsing in de nis door een medewerker van de begraafplaats zonder aanwezigheid van nabestaanden
inbegrepen. Het is ook mogelijk om de nissen af te sluiten met een afsluitplaat met een print-afbeelding naar
eigen keuze. In een afgesloten nis kunnen ook asbussen (i.p.v. sierurnen) worden bijgezet.

Urnennis in urnenwand, inclusief onderhoud en 1ste bijzetting zonder nabestaanden
1 jaar

Afkoop voor meerdere jaren is goedkoper. Ook worden dan de
jaarlijkse tariefsverhogingen bespaard
Enkele nis
Dubbele nis

95,00
170,00

5 jaar

10 jaar

20 jaar

427,00
853,00 1.706,00
771,00 1.541,00 3.082,00

Extra diensten urnenwand
Bijzetting in aanwezigheid van nabestaanden maandag t/m vrijdag
Bijzetting in aanwezigheid van nabestaanden op zaterdag
Toeslag plaatsing van een sierurn, niet aangeschaft bij Rhijnhof
2de bijzetting zonder nabestaanden
Sierurn of asbus overbrengen naar een andere nis
Afsluitplaat met print-afbeelding naar eigen keuze

123,00
245,00
94,00
75,00
68,00
aanvraag

URNENGRAF
Asbussen kunnen zowel in speciale urnengraven als in bestaande particuliere graven worden bijgezet. Het is
ook mogelijk om een sierurn op het graf te plaatsen.

Urnengraf in een van de urnentuinen, inclusief onderhoud
Rhijnhof heeft drie velden voor urnengraven met enkele en dubbele zandgraven voor respectievelijk 2 of 4
asbussen + 1 of 2 sierurnen. Ook is het mogelijk om een keldertje in te graven met dat ruimte voor 4 asbussen.
Afkoop voor meerdere jaren is goedkoper. Ook worden dan de
1 jaar
5 jaar
10 jaar
20 jaar
jaarlijkse tariefsverhogingen bespaard
Gebruik enkel urnengraf
153,00
692,00 1.384,00 2.768,00
Gebruik dubbel urnengraf
276,00 1.249,00 2.497,00 4.994,00
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Urnengraf 'Buitenplaats-Boomplek', inclusief onderhoud
Op het oude Buitenplaats-gedeelte van de begraafplaats zijn een aantal graven in de buurt van grote bomen
speciaal aangemerkt als urnengraf. Afhankelijk van de plek, kunnen 1 of meer asbussen in het graf worden
bijgezet al dan niet met een keldertje. Het is ook mogelijk om een sierurn op het graf te plaatsen.
Afkoop voor meerdere jaren is goedkoper. Ook worden dan de
1 jaar
5 jaar
10 jaar
20 jaar
jaarlijkse tariefsverhogingen bespaard
Gebruik urnengraf 'Buitenplaats-Boomplek'
190,00 859,00 1.718,00 3.438,00

Bijzetting asbus of sierurn in een particulier graf
In een (bestaand) particulier graf kunnen behalve overledenen in een kist ook asbussen worden bijgezet.
Bijzetting kan door middel van een buis (geen extra kosten) of door het lichten van het monument (wel extra
kosten). Het is ook mogelijk om op het monument sierurnen te plaatsen.

Bijzetting asbus of sierurn in een (urnen)graf
Bijzetting zonder aanwezigheid van nabestaanden
Bijzetting in aanwezigheid van nabestaanden op maandag t/m vrijdag
Bijzetting in aanwezigheid van nabestaanden op zaterdag
Lichten en herplaatsen monument, indien nodig

177,00
300,00
450,00
198,00

Extra diensten urnengraf
Keldertje van kunststof voor 4 asbussen
Opgraven van een asbus voordat de termijn is verstreken.
Vergunning voor het plaatsen van een monument

151,00
110,00
41,00

Verstrooien van as afkomstig van Crematorium Rhijnhof
Verstrooien van de as afkomstig van Crematorium Rhijnhof en zonder aanwezigheid van nabestaanden is
inbegrepen in het crematietarief. Verstrooien van as door nabestaanden op een zelfgekozen plek op een van
de strooivelden wordt gedaan met behulp van een speciale asverstrooier en in aanwezigheid van een
medewerker van Rhijnhof.
Verstrooien van as door nabestaanden op maandag t/m vrijdag
123,00
Verstrooien van as door nabestaanden op zaterdag
245,00

Verstrooien van as niet afkomstig van Crematorium Rhijnhof
Verstrooien van as zonder aanwezigheid nabestaanden
Verstrooien van as door nabestaanden op maandag t/m vrijdag
Verstrooien van as door nabestaanden op zaterdag

123,00
245,00
368,00

Herdenkingszuil op strooivelden
Op de strooivelden staan houten herdenkingszuilen, waarop nabestaanden een herdenkingsplaatje kunnen
laten plaatsen met de naam en de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. Er is keuze uit zes
kleuren.
Herdenkingsplaatje voor 10 jaar
219,00
Verlenging met 10 jaar
110,00
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Gedenkwinkel Rhijnhof
Het crematorium geeft de as van de overledene mee in een zgn. asbus. Het is mogelijk de as over te plaatsen
in een sierurn, die geschikt is voor buiten. Zo’n sierurn kan op een graf of in een open urnennis worden
geplaatst. Rhijnhof verkoopt weerbestendige sierurnen van goede kwaliteit, die jarenlang buiten kunnen
staan. Ook is het mogelijk een klein deel van de as te bewaren in een zgn. asreliek of knuffelkei voor thuis. In
de Gedenkwinkel zijn ook de naamplaatsjes voor herdenkingszuilen en gedenkmuur verkrijgbaar.

Sierurn en knuffelkei
Sierunen en asrelieken
Knuffelkei

diversen
56,00

Afdekplaat urnennis
Afdekplaten met individuele print-afbeelding

aanvraag

Herdenkingsplaatje op de gedenkmuur
Op het gedeelte Veldheim bevindt zich een gedenkmuur, waarop nabestaanden een herdenkingsplaatje
kunnen laten plaatsen met de naam en de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. Er is keuze uit
zes kleuren.
Herdenkingsplaatje voor 10 jaar
219,00
Verlenging met 10 jaar
110,00

Glasscherf herdenking vroeggeborenen jonger dan 24 weken
Op het ‘Sterretjesveld’ wordt de as bijgezet van vroeggeborenen jonger dan 24 weken afkomstig van de
omliggende ziekenhuizen. Op het glasmonument van kunstenaar Hadas Lieber kan een herdenkings-glasscherf
worden aangebracht.
Glasscherf, diverse kleuren
308,00
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