
Tarievenkaart Zomerlanden

Het tarief voor natuurbegraven is vaak lager dan voor traditionele graven. Zo zijn er bij een natuurgraf geen kosten voor het onderhoud van een graf of 
een grafmonument. Daar komt bij dat u uw grafrechten niet hoeft te verlengen in de toekomst. U betaalt eenmalige aankoopkosten voor een graf met 
eeuwigdurende grafrust en eenmalig begraaftarief. 

Graf
De grafkosten zijn inclusief het natuurbeheer en de grafmarkering. Een 
deel van het bedrag wordt aangewend voor de opbouw van een fonds voor 
toekomstig onderhoud van het natuurgebied. 

Enkel graf € 5.200,-
Enkel urngraf € 2.200,-
Dubbel urnengraf € 3.200,-
Urninlage € 1.200,-

U kunt de kosten van de grafrechten eventueel gespreid betalen volgens een 
betalingsregeling. 

Begraving
Naast de kosten voor het grafrecht zijn er eenmalige kosten wanneer de 
begrafenis plaatsvindt. Deze kosten zijn onder andere voor het openen en 
sluiten van het graf, de administratieve handelingen en de begeleiding door 
het team van Zomerlanden.

ma. t/m vr. zaterdag
Begraving € 795,- € 1192,50
Urn of as begraving € 350,- € 525,-

Grafmarkering
Als grafmarkering is er de mogelijkheid om een boomschijf met inscriptie 
op het graf te plaatsen. Een grafmarkering is niet verplicht. De boomschijf 
wordt door ons geleverd en in overleg met nabestaanden op het graf 
geplaatst. Wenst u deze na enkele jaren te vervangen, dan kunt u een nieuwe 
boomschijf laten plaatsen voor een bedrag van € 150,-.

Ontvangstruimte
Voorafgaand en na afloop van een begraving is het mogelijk om gebruik te 
maken van onze sfeervolle ceremonieruimte. Deze kan gebruikt worden voor 
de ceremonie en/of condoleance. Er is plaats voor circa 100 personen.

ma. t/m vr. zaterdag
Ceremonie vooraf (1,5 uur) € 530,- € 795,-
Condoleance achteraf (2 uur) € 395,- € 592,50
Combinatie ceremonie en condoleance (4 uur) € 790,- € 1185,-

Catering
Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor catering rondom de uitvaart. 
Van een kopje koffie met een lekkernij tot een gezamenlijke lunch. De kosten 
van de catering zijn afhankelijk van uw wensen. Neem hiervoor contact met 
ons op.



Bezoekadres
Boonsweg 117, 3274 LH Heinenoord
0186-700 208

www.zomerlanden.nl
info@zomerlanden.nl

Heeft u nog vragen? Loop gerust bij 
ons binnen, bezoek onze website of 
neem contact met ons op.


