TARIEVEN 2022
ASBESTEMMING

URNENNIS
Rhijnhof heeft unieke houten urnenwanden naar ontwerp van landschapsarchitecte Lia Copijn. In de enkele en dubbele nissen is
plaats voor respectievelijk 1 of 2 sierurnen. Gedenkwinkel Rhijnhof heeft een divers aanbod aan kwalitatief hoogwaardige
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 nis af te sluiten met een sluitplaat met
afbeelding naar eigen keuze. In een afgesloten nis kunnen asbussen (i.p.v. sierurnen) worden bijgezet.

Urnennis, inclusief 1ste bijzetting zonder nabestaanden
Gebruik enkele nis
Gebruik dubbele nis
(bij gebruik langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend)
Bijzetting in nis met nabestaanden en diversen
Bijzetting in aanwezigheid van nabestaanden maandag t/m vrijdag
Bijzetting in aanwezigheid van nabestaanden op zaterdag
Vullen van een sierurn niet aangeschaft bij Rhijnhof
2de bijzetting zonder nabestaanden of verplaatsen naar een andere nis
Sluitplaat met print-afbeelding naar eigen keuze

1 jaar 5 jaar 10 jaar
90,00 450,00 900,00
160,00 800,00 1.600,00

128,00
256,00
26,00
75,00
va. 330,00

URNENZUILEN Tuin van Mien Ruys, algemene informatie
In de Tuin van Mien Ruys liggen thematische hofjes met urnenzuilen en urnengraven. In de urnenzuilen is plaats voor meerdere
asbussen. Op de zuil komt een naamplaat. Plaatsing van de asbus wordt gedaan door een medewerker van de begraafplaats,
zonder aanwezigheid van de familie. Er zijn familiezuilen voor twee of drie asbussen van 1 familie en zuilen voor asbussen van
overledenen zonder familieband.
URNENGRAVEN Tuin van Mien Ruys, algemene informatie
In de Tuin van Mien Ruys liggen thematische hofjes met urnenzuilen en urnengraven. Een urnengraf kan (gecombineerd)
worden gebruikt voor alle vormen van asbestemming: voor het begraven van 4 asbussen, al dan niet in een keldertje; voor
meerdere sierurnen op het graf of voor een individuele asverstrooiing. Een bijzetting kan worden gedaan door medewerkers van
Rhijnhof zonder dat de nabestaanden daarbij aanwezig zijn. Nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om bij de ceremonie
aanwezig te zijn en om de urn of sierurn zelf bij te zetten. Na de bijzetting kan men in alle rust en zolang men wil gebruikmaken
van de Ceremonietent of verblijven op het Mien Ruys plein. Dat is in het tarief inbegrepen.

LEIDSE HOF, Urnengraven
Centraal in het Leidse Hof staat Sleutelmonument met de Leidse Sleutels op een historische Leidse lantarenpaal. Rond het
sleutelmonument liggen urnengraven. Bij een asbestemming in het Leidse Hof kunnen nabestaanden kiezen voor De Leidse
Ceremonie. Familieleden verzamelen zich bij de Goekoopbank bij de ingang. De bank is vernoemd naar oud-burgemeester Cees
Goekoop. De medewerker van Rhijnhof voegt zich met de as van de overledene bij de groep en loopt voor naar het Leidse Hof.
Daar hangt de Leidse vlag halfstok als eerbetoon aan de overledene. Vervolgens kunnen nabestaanden zelf (of de Rhijnhof
medewerker) de as bijzetten, de sierurn plaatsen of de as verstrooien met de Leidse Verstrooischaal.

Urnengraf 'Leidse Sleutel'
Gebruik urnengraf, incl. omranding met Leidse Sleutel en naammonument (50 x 40 cm.)
(bij gebruik langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend)
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1 jaar 5 jaar 10 jaar
180,00 900,00 1.800,00
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VLINDER HOF, Urnenzuil en Urnengraven
Centraal in het Vlinder Hof staat de Vlinderzuil voor het plaatsen van asbussen en daaromheen liggen de urnengraven.

Plaats in Vlinderzuil
1 jaar 5 jaar 10 jaar
Plaats voor 1 asbus, inclusief naamvlinder en bijzetting zonder nabestaanden
180,00 900,00 1.800,00
(bij gebruik langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend)
Urnengraf 'Vlinder'
1 jaar 5 jaar 10 jaar
Gebruik urnengraf, inclusief omranding en naamvlinder
180,00 900,00 1.800,00
(bij gebruik langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend)
ZWANEN HOF, Urnenzuil en Urnengraven
Centraal in het intieme Zwanenhofje staat de Zwanenzuil voor het plaatsen van asbussen en daaromheen liggen een aantal
urnengraven.
Plaats in Zwanenzuil
1 jaar 5 jaar 10 jaar
Plaats voor 1 asbus, inclusief naamplaat en bijzetting zonder nabestaanden
180,00 900,00 1.800,00
(bij gebruik langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend)
Urnengraf 'Zwaan'
1 jaar 5 jaar 10 jaar
Gebruik urnengraf, inclusief omranding en naammonument (50 x 40 xm.)
180,00 900,00 1.800,00
(bij gebruik langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend)
BLOEMEN HOF, Urnenzuil en Urnengraven
In het Bloemehof staan meerdere Bloemenzuilen met tulpen en klaprozen voor het plaatsen van asbussen. Rondom de zuilen
liggen diverse urnengraven.
Plaats in Bloemenzuil
1 jaar 5 jaar 10 jaar
Plaats voor 1 asbus, inclusief naamplaat en bijzetting zonder nabestaanden
180,00 900,00 1.800,00
(bij gebruik langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend)
Urnengraf 'Bloem'
1 jaar 5 jaar 10 jaar
Gebruik urnengraf, inclusief omranding en naammonument (50 x 40 xm.)
180,00 900,00 1.800,00
(bij gebruik langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend)
BUITENPLAATS, Urnengraf Boomplek
Op het oude Buitenplaats-gedeelte van de begraafplaats liggen urnengraven op bijzondere plekken, meestal in de buurt van
bomen. Afhankelijk van de plek varieert de grootte en de asbestemmingsmogelijkheden en -aantallen. De (on)mogelijkheden per
locatie worden besproken bij het uitzoeken van het graf.
Urnengraf Boomplek
Gebruik urnengraf
(bij gebruik langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend)
VERLENGEN, Urnengraf op een van de urnenvelden op Buitenplaats

1 jaar 5 jaar 10 jaar
180,00 900,00 1.800,00

1 jaar 5 jaar 10 jaar
160,00 800,00 1.600,00

Verlengen gebruik urnengraf

ASBESTEMMINGEN VOOR KINDEREN
In het Vergeet-me-niet kinderhofje kunnen urnen worden bijgezet met de as van kinderen tot 12 jaar. In of op een urnengrafje
kan ook as verstrooid worden.
1 jaar 5 jaar 10 jaar
Gebruik kinderurnengraf
160,00 800,00 1.600,00
(bij gebruik langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend)
ASBESTEMMING IN EEN REGULIER PARTICULIER GRAF
In een (bestaand) particulier graf kunnen behalve overledenen in een kist ook urnen worden bijgezet of op het graf worden
geplaatst. Ook kan (een deel van de) as worden verstrooid.

Voor vragen bel of mail:
071-532 06 09 | info@rhijnhof.nl
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BIJZETTING URN IN (URNEN)GRAF
Een bijzetting kan worden gedaan door medewerkers van Rhijnhof zonder dat de nabestaanden daarbij aanwezig zijn. Als
nabestaande kan je er ook voor kiezen om er wel bij te zijn en je mag ook zelf de urn bijzetten of de sierurn plaatsen.
Nabestaanden kunnen gezamenlijk in alle rust en zolang men wil nablijven op het centrale Mien Ruys-plein en gebruikmaken
van de ceremonie-tent. Dit is inbegrepen in het tarief.
Bijzetting asbus of sierurn zonder aanwezigheid van nabestaanden
189,00
Bijzetting asbus of sierurn in aanwezigheid van nabestaanden op ma. t/m vrij.
318,00
Bijzetting asbus of sierurn in aanwezigheid van nabestaanden op zaterdag
477,00
Lichten/herplaatsen monument, indien nodig
210,00
DIVERSEN
Plaatsen van een keldertje voor 4 asbussen in een urnengraf
Opgraven van een asbus
Vergunning voor het plaatsen van een eigen monument
Vullen van een sierurn niet gekocht bij Rhijnhof

161,00
117,00
44,00
27,00

ASVERSTROOIING OP DE VERSTROOILAAN met de Leidse Verstrooischaal
In de Tuin van Mien Ruys ligt de Verstrooilaan waar familie de as van een dierbare kan verstrooien. De verstrooiing wordt
gedaan met behulp van de unieke Leidse Verstrooischaal, waarmee de as van de overledene direct in de aarde wordt
opgenomen. Na de ceremonie kunnen nabestaanden in alle rust verblijven op het centrale Mien Ruys-plein en gebruikmaken
van de ceremonie-tent. Dit is inbegrepen in het tarief.
Verstrooien van as door nabestaanden op maandag t/m vrijdag
Verstrooien van as door nabestaanden op zaterdag
Verstrooien van as zonder aanwezigheid nabestaanden
Verstrooien van as van twee overledenen tegelijkertijd, toeslag

128,00
256,00
75,00
50,00

GEDENKBOOM OP DE VERSTROOILAAN
Op de Verstrooilaan staat de Gedenkboom. Nabestaanden kunnen een herdenkingsblaadje laten plaatsen met de naam en de
geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. Er is keuze uit meerdere kleuren.
Herdenkingsblaadje voor 10 jaar
Verlenging met 10 jaar

228,00
115,00

GEDENKWAND OP VELDHEIM
Op het gedeelte Veldheim bevindt zich een Gedenkwand naar ontwerp van landschapsarchitecte Lia Copijn. Nabestaanden
kunnen hierop een naamplaatje laten plaatsen. Er is keuze uit meerdere kleuren.
Naamplaatje voor 10 jaar
Verlenging met 10 jaar

228,00
115,00

STERRETJESVELD en VERGEET-ME-NIET HOFJE
Overleden kindjes jonger dan 24 weken komen naar Rhijnhof vanuit de omliggende ziekenhuizen om gecremeerd of begraven te
worden. Na begraving in het Vergeet-me-niet kinderhofje kunnen nabestaanden de naam van het kindje laten graveren in het
glasmonument Hestia. Na crematie wordt de as bijgezet in het Sterretjesveld. Nabestaanden kunnen een herdenkings-glasscherf
laten plaatsen op het glasmonument Scherven.
Glasscherf met naam/datum op monument 'Scherven' bij het Sterretjesveld
Graveren naam/datum in glasmonument 'Hestia' bij het Vergeet-me-niet hofje

321,00
321,00

GEDENKWINKEL RHIJNHOF
Het crematorium geeft de as van de overledene mee in een asbox. Het is mogelijk de as over te plaatsen in een sierurn voor
plaatsing in een urnennis of op een graf. Rhijnhof verkoopt weerbestendige sierurnen van bijzonder goede kwaliteit, die
jarenlang buiten kunnen staan. Ook is het mogelijk een klein deel van de as te bewaren in een mini-urntje, gedenkvlinder of
knuffelkei voor thuis. Voor een indruk van ons assortiment zie: www.rhijnhof.nl/gedenkwinkel.
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