Natuurbegraafplaats Westerwolde
Tarieven 2020
www.natuurbegraafplaatswesterwolde.nl
Bezoek adres:
Alverschotenseweg 50
7346 AL Assel / Hoog-Soeren
Post adres:
Alverschotenseweg 24
7346 AL Assel / Hoog-Soeren
Fax:
055 5191265
Mobiel: 06 53396912 / 06 10921091
E-Mail: westerwoudt@hpeprint.com / h.westerwoudt@wxs.nl
Aankoop van 1 of 2 persoons graf
Aankoop van 3 persoons graf
Aankoop urnengraf maximaal 4 personen
Openen en sluiten van graf
Openen en sluiten van graf op zaterdag
Openen en sluiten van urnengraf
Openen en sluiten van urnengraf zaterdag
As begraven in het bos
As begraven in het bos op zaterdag
Graf groen maken met dennengroen
Grafsteen afhalen van af
Beplanting afhalen en herplanten
Gebruik van de kapel per uur
Gebruik van de kapel op zaterdag per uur
Verwarmen van de kapel
CD opname

€ 9.000,00
€ 10.000,00
€ 4.500,00
€
900,00
€ 1150,00
€
200,00
€
250,00
€
300,00
€
350,00
€
40,00
€
40,00
€
40,00
€
300,00
€
350,00
€
60,00
€
20,00

BTW 21% € 189,00
BTW 21% € 241,50
BTW 21% € 42,00
BTW 21% € 52,50
BTW 21% € 63,00
BTW 21% € 73,50
BTW 21% € 8,40
BTW 21% € 8,40
BTW 21% € 8,40

Totaal € 1089,00
Totaal € 1391,50
Totaal € 242,00
Totaal € 302,50
Totaal € 363,00
Totaal € 423,50
Totaal € 48,40
Totaal € 48,40
Totaal € 48,40

Het is alleen mogelijk om een graf aan te kopen bij overlijden, als iemand terminaal ziek is
of indien er reeds directe familie begraven ligt.
Reglement
Wanneer de betaling van een grafruimte niet binnen 30 dagen is voldaan vervallen hierop alle rechten.
Alle graven op onze begraafplaats zijn voor onbepaalde tijd.
Men mag uitsluitend zwerfkeien als grafsteen gebruiken.
Met de maximale afmeting van 80 x 80 centimeter.
Deze mag alleen voorzien worden van een tekst en mag verder niet bewerkt worden.
Kunstbloemen en of ornamenten (konijntjes, duifjes, drinkbakjes e.d.) zijn niet toegestaan en worden
verwijderd.
Ook zien wij steeds vaker zonnecollector- en led lampjes op de graven verschijnen, ook deze zijn niet
toegestaan.
De eerste zondag in november wordt ieder jaar een mis opgedragen ter nagedachtenis van de overledenen
die op deze begraafplaats ter aarde zijn besteld.

