
 

 
 

            

           
 

                                 Prijslijst  2020 

                      

       Prijs per eenheid 

    ALGEMEEN         

 Aannametarief     € 1.692,00 

    VERZORGING         

  Laatste verzorging door 1 persoon       € 100,00 

 Laatste verzorging door 2 personen   € 185,00 

 inkisten overledene andere dag dan overlijden/uitvaart  € 90,00 

    KISTEN         

 uitvaartkist fineer    vanaf € 583,00 

 uitvaartkist massief hout   vanaf € 850,00 

 uitvaartkist natuurbegraafplaats   vanaf € 775,00 

    OPBAREN         

 Mortuarium W.Z.A. per dag *    € 165,00 

 Mortuarium U.M.C.G./Martini ziekenhuis per dag *  € 139,15 

 Verpleeghuis *     € 30,00 

 Bed of kistkoeling  huur  6 dagen( incl. schraagjes+rokje, excl. bezorgkosten ) € 140,00 

 Bezorgen bedkoeling     € 75,00 

 Opbaren Uitvaartcentrum Yarden Groningen per dag *  € 165,00 

 Opbaren Algemene koelruimte Boskamp per dag *  € 60,00 

  Opbaren Rouwcentrum de Boskamp per dag *     € 92,00 

    VERVOER         

 Overbrengen overledene ( binnen straal 30 km )  € 125,00 

 Rouwauto bij de uitvaart( incl. 1 wachtuur,  binnen straal 30 km ) € 330,00 

 Rouwauto bij uitvaart huis-crematorium ( binnen straal 30 km ) € 165,00 

 Wachtuur rouwauto     € 65,00 

    DRUKWERK         

 Rouwkaarten ( incl. envelop ) 50 stuks   € 150,00 

 Verzendenvelop per stuk    € 4,25 

 Rouwpostzegels per stuk    € 0,89 

 Rouwpostzegels buitenland p.st.    € 1,40 

 Familiebericht Dagblad v/h Noorden ( gem.)*   € 700,00 

 Familiebericht landelijke krant ( gem.)*   € 1.100,00 

 Liturgiën kleur 2 vellen, 8 kantjes ( 100 stuks )   € 125,00 

 Bedankkaartjes (incl.envelop) 50 stuks   € 100,00 

    CREMATIE*         

  Crematie Boskamp (incl. 30 min aula, 30 min. Condoleance, asbestemming) € 1.182,00 

 Crematie Boskamp ma-vr t/m 10.00 uur ( incl. hier boven ) € 930,00 

 Crematie Boskamp (incl. 45 min aula, 45 min. condoleance, asbestemming) € 1.332,00 

 30 min. extra aula of koffiekamer    € 150,00 

 Toeslag crematie/plechtigheid op zaterdag Boskamp  € 310,00 

 Condoleren in de avond ma t/m vr 60 min.( op zaterdag € 425,00 ) € 260,00 

 Cd opname Boskamp     € 45,00 

 Dvd opname HD of USB Boskamp    € 82,00 

 Gebruik orgel/piano De Boskamp    € 52,00 

 Crematie Ommeland en Stad, incl. gebruik aula en koffiekamer, incl. asbestemming € 1.514,00 

 
Crematie Ommeland en Stadzonder aula incl. 30 min ontvangst familie, incl 
asbestemming € 1.114,00 

 Crematie Ommeland en Stad zonder gebruik accommodatie, incl. asbestemming € 1.014,00 

 Crematie Groningen (incl. 45 min. Aula, 45 min. Condoleance, asbestemming)  



 Crematie Groningen (incl. 30 min. Aula, 30 min. Condoleance, asbestemming) € 1.420,00 

  Crematie Groningen zonder gebruik aula     € 1.005,00 

    ASBESTEMMING**       

 Urnenbos Boskamp incl. urn voor 5 jaar ( incl. bijzetting ma t/m vr ) € 947,00 

 Urnengraf Assen (10 jaar)  ma-vr ( zat. € 1310,75 )  € 1.272,00 

 Colombarium Boskamp voor 5 jaar   € 580,00 

 Urngraf ( 1 urn ) Hillig Meer oud bos ( jong bos € 2000,00 ) € 2.750,00 

 Urnengraf Aa en Hunze (30 jaar) tarief 201?   € 1.206,00 

 Urnennis Aa en Hunze (30 jaar) tarief 201?   € 1.647,00 

 Urnengraf Tynaarlo (20 jaar) tarief 2015   € 2.495,00 

  Urnennis Tynaarlo (20 jaar) tarief 201?     € 1.931,00 

  BEGRAFENIS*     

 Aula/condoleanceruimte 1,5 uur Boskamp bij begrafenis ( zaterdag € 695,00 ) € 515,00 

 30 min. extra aula of koffiekamer de Boskamp   € 150,00 

 Gebruik rijdende baar Boskamp plechtigheid elders  € 41,00 

  Gebruik ontvangsthuis Hillig Meer ( plechtigheid+condoleance ) ** € 625,00 

  GRAFKOSTEN**    

 Grafkosten begraafplaats de Boskamp assen tarief 2018 ma-vr € 4.439,62 

 (voor dubbel graf incl. 20 jaar onderhoud) begraven zat. € 5020,20  

 Grafkosten begraafplaaats de Boskamp tweede begrafenis in bestaand graf ma-vr € 780,00 

 Extra toeslag begraven op zaterdag   € 575,00 

 Grafkosten Zuiderbegraafplaats Assen tarief 2018 ma-vr  € 5.061,81 

 (voor enkel graf incl. 20 onderhoud, voor dubbel graf incl. 20 jr onderhoud € 8051,00) 

 Grafkosten Zuiderbegraafplaats Assen tarief 2018 zaterdag toeslag incl. hierboven € 581,00 

 Grafkosten Aa en Hunze voor enkel graf 30 jaar   € 2.953,00 

 Grafkosten Aa en Hunze voor dubbeldiep graf 30 jaar   € 3.555,40 

 Grafkosten Tynaarlo ma t/m vr (enkel graf 20 jaar excl. Onderhoud  € 3.097,00 

 Grafkosten Tynaarlo zaterdag (enkel graf 20 jaar excl. Onderhoud  € 3.487,00 

 Extra kosten begraven op zaterdag    € 564,75 

 Grafkosten Midden Drenthe enkel graf 25 jaar ( excl. Kosten zaterdag ) € 2.469,00 

 Grafkosten Hillig Meer (enkel graf onbepaalde tijd)oud bos ( jong bos € 3750,00) € 4.750,00 

 Begraafkosten Hillig Meer (op zaterdag/zondag toeslag 50% ) € 550,00 

 Grafkosten Natuurbegraafplaats De Velden   € 4.000,00 

 Begraafkosten De Velden    € 500,00 

  KERKELIJK*     

  Huur kerk           € 350,00 

 Koffie/thee/fris     € 1,50 

  Gebruik orgel/piano         € 150,00 

  DIVERSEN     

 Akte van overlijden *     € 13,40 

 Bloemen (gemiddeld)     € 175,00 

 Luidspreker bij het graf *    € 60,00 

 Condoleanceboek     € 35,00 

        

*  Kosten voor de uitvaart gemaakt bij derden gefactureerd via Natuurlijk in Uitvaarten  

** Kosten voor de uitvaart gemaakt bij derden rechtstreeks gefactureerd aan opdrachtgever uitvaart  

De uiteindelijke nota wordt aangepast aan de actuele prijslijst van het  betreffende jaar en werkelijke kosten. 

De algemene voorwaarden zijn hier van toepassing.    

De prijslijst 2019 is samengesteld uit kosten die door Natuurlijk in Uitvaarten zijn bepaald   

en kosten van derden.       

       

Prijslijst 01-01-
2019 

        

 


