
ma. t/m vrij. zaterdag
Verstrooien van as door nabestaanden 200,00 300,00
Verstrooien van as zonder aanwezigheid nabestaanden 100,00
Verstrooien van as van twee overledenen tegelijkertijd, toeslag 50,00

Gebruiksrecht bij 1ste uitgifte en verlengen 1 jaar 5 jaar 10 jaar
Enkele nis 95,00 475,00 950,00
Dubbele nis 168,00 840,00 1.680,00
Bij langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend

Bijzetting in nis ma. t/m vrij. zaterdag
Bijzetting urn in aanwezigheid van nabestaanden 200,00 300,00
2de bijzetting zonder nabestaanden of verplaatsen naar een andere nis 100,00

Diversen
Vergunning plaatsing sierurn niet gekocht bij Gedenkwinkel Rhijnhof 46,00
Sluitplaat met print-afbeelding naar eigen keuze, vanaf 347,00

Gebruiksrecht 1 jaar 5 jaar 10 jaar
Bij 1ste uitgifte 900,00 1.800,00
Bij verlengen  160,00 800,00 1.600,00

Gebruiksrecht 1 jaar 5 jaar 10 jaar
Bij 1ste uitgifte 900,00 1.800,00
Bij verlengen 160,00 800,00 1.600,00

Gebruiksrecht 1 jaar 5 jaar 10 jaar
Bij 1ste uitgifte 900,00 1.800,00
Bij verlengen  180,00 900,00 1.800,00

BIJZETTING ASBUS OF URN in of op een urnen- of familiegraf
ma. t/m vrij. zaterdag

Zonder aanwezigheid van nabestaanden 198,00
In aanwezigheid van nabestaanden 334,00 501,00
Lichten/herplaatsen monument, indien nodig 221,00

Gebruiksrecht 1 jaar 5 jaar 10 jaar
Bij 1ste uitgifte en verlengen 90,00 450,00 900,00
Bij langer dan 10 jaar wordt een veelvoud van het jaartarief berekend

Plaatsen van een keldertje voor 4 asbussen in een urnengraf 169,00
Opgraven van een asbus 198,00
Vergunning plaatsen monument of sierurn op urnengraf 46,00
Vullen van een sierurn niet gekocht bij Gedenkwinkel Rhijnhof 32,50
Overschrijven recht op een nieuwe gebruiker of rechthebbende 64,00

Herdenkingsplaatje of -blaadje voor 10 jaar 239,00
Verlenging met 10 jaar 121,00

Glasscherf met naam/datum op monument 'Scherven'/Sterretjesveld 337,00
Graveren met naam/datum in monument 'Hestia' /Vergeet-me-niet hofje 337,00

Tarieven Asbestemmingen 2023

Vragen: 071-532 06 09
info@rhijnhof.nl

MONUMENT STERRETJESVELD/VERGEET-ME-NIET HOFJE

AS VERSTROOIEN

URNENNIS

URNENZUIL 

URNENGRAF

KINDERURNENGRAF

DIVERSEN

GEDENKBOOM of GEDENKWAND

URNENGRAF, boomplaats op oude gedeelte



REKENVOORBEELDEN

Enkele Urnennis 
Voor 5 jaar
Gebruiksrecht 475,00
Bijzetting urn door medewerker begraafplaats 0,00
Bijzetting in aanwezigheid nabestaanden ma t/m vrij: € 200,-
Totaal 475,00

Voor 10 jaar
Gebruiksrecht 950,00
Bijzetting urn door medewerker begraafplaats 0,00
Bijzetting in aanwezigheid nabestaanden ma t/m vrij: € 200,-
Totaal 950,00

Dubbele Urnennis 
Voor 5 jaar
Gebruiksrecht 840,00
Bijzetting urn door medewerker begraafplaats 0,00
Bijzetting in aanwezigheid nabestaanden ma t/m vrij: € 200,-
Totaal 840,00

Voor 10 jaar
Gebruiksrecht 1.680,00
Bijzetting urn door medewerker begraafplaats 0,00
Bijzetting in aanwezigheid nabestaanden ma t/m vrij: € 200,-
Totaal 1.680,00

Aanschaf sierurn, vanaf ca. € 350,-

Urnenzuil
Voor 5 jaar
Gebruiksrecht, incl. bijzetting en naamplaat/naamvlinder 900,00
Totaal 900,00

Voor 10 jaar
Gebruiksrecht, incl. bijzetting en naamplaat/naamvlinder 1.800,00
Totaal 1.800,00

Urnengraf
Voor 5 jaar
Gerbuiksrecht 900,00
Bijzetting zonder nabestaanden 198,00
Bijzetting in aanwezigheid nabestaanden ma t/m vrij: € 334,-
Totaal 1.098,00

Urnengraf
Voor 10 jaar
Gerbuiksrecht 1.800,00
Bijzetting zonder nabestaanden 198,00
Bijzetting in aanwezigheid nabestaanden ma t/m vrij: € 334,-
Totaal 1.998,00



 

As verstrooien 
Op de Verstrooilaan, gelegen in de Tuin van Mien Ruys wordt de as verstrooid met 
behulp van de unieke Leidse Verstrooischaal, waarmee de as van de overledene direct in 
de aarde wordt opgenomen. Na de verstrooiing 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.  
 
Er zijn ook strooivelden op Rhijnhof voor bovengrondse verstrooiing van de as met 
behulp van een traditionele asverstrooier of vanuit een strooikoker.   
 
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.   
 
Urnenzuil 
In de Tuin van Mien Ruys staan Tulpenzuilen, Klaprooszuilen, de Zwanenzuil en de 
Vlinderzuil. Men kan kiezen voor een eigen familiezuil voor twee of vier asbussen of voor 
een enkele plaats in de zuil voor één asbus. Plaatsing van de asbus wordt gedaan door 
een medewerker van de begraafplaats, zonder aanwezigheid van de familie. Op de zuil 
wordt een naamplaat of naamvlinder aangebracht; dit is inbegrepen in het 
gebruiksrechttarief.  
 
Urnengraf 
Rhijnhof heeft een grote keuze aan urnengraven, elk met een eigen sfeer of thema. In de 
Tuin van Mien Ruys bevinden zich de Bloemenhof, de Zwanennhof, de Vlinderhof en de 
Leidse Hof, met de Leidse sleutels en de Leidse vlag hoog in top.  
Op het oude gedeelte van de begraafplaats liggen de zgn. Urnengraven Boomplaats, altijd 
in de nabijheid van een boom. Een urnengraf kan (gecombineerd) gebruikt worden voor 
alle soorten asbestemmingen: vier asbussen in het graf (al dan niet in een keldertje), 
meerdere sierurnen op het graf en het verstrooien van (een deel van de) as.  
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. 
 
As in een familiegraf 
In een particulier familiegraf kunnen behalve overledenen in een kist ook asbussen in het 
graf of sierurnen op het graf worden geplaatst. Ook kan (een deel van de) as worden 
verstrooid.   
 



 

As van overleden 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. 
 
Afloop gebruiksrecht of grafrecht 
Na afloop van het gebruiksrecht wordt de gebruiker of rechthebbende geïnformeerd over 
de mogelijkheden tot verlenging. Wij nemen schriftelijk contact via het bij ons bekende (e-
mail-)adres. Geef een verhuizing en andere wijzigingen dus door aan de 
begraafplaatsadministratie. 
 
Gedenkwinkel 
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. 
Gedenkwinkel van Rhijnhof heeft een mooi assortiment 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. 
 
 

http://www.rhijnhof.nl/gedenkwinkel

