
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TARIEVEN 2023 De Vier Jaargetijden 
Tarieven zijn, zover van toepassing, inclusief btw | Te boeken als ochtend-, middag- of avondplechtigheid (horeca-afname verplicht) 

 

(Crematie)tarieven  
Crematie volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 1.805,00 

Crematie kinderen tot 12 jaar € 1.075,00 

Gebruik gebouw € 865,00 

Zondagtoeslag € 715,00 
 

Asbestemmingstarief 
In dit tarief zit inbegrepen: een vrijblijvend adviesgesprek, de bewaartermijn van de asbus in de algemene 
nis van minimaal 1 maand tot maximaal 6 maanden, de verstrekking van de as in een asbus of strooikoker 
en het eventueel verstrooien van de as op het strooiveld van het crematorium (of per schip zonder 
aanwezigheid nabestaanden) van maandag tot en met vrijdag. 

€ 105,00 

 

Algemeen graf Niet verlengbaar Verzorgen en 
aanbrengen 
gedenkteken 
door SCB 

Inclusief niet verlengbare termijn van 15 jaar 
Begrafenis-
tarief 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 1.601,00 € 398,00 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar zaterdag € 1.992,00 € 398,00 

Kinderen van 1 tot 12 jaar € 1.058,00 € 284,00 

Kinderen van 1 tot 12 jaar zaterdag € 1.363,00 € 284,00 

Kinderen tot één jaar € 835,00 € 284,00 

Kinderen tot één jaar zaterdag € 1.034,00 € 284,00 

Naamsvermelding op gedenkteken volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar  € 335,00 

Naamsvermelding op gedenkteken kinderen tot 12 jaar € 282,00 
 

Particulier graf Verlengbaar Particulier graf 
rechten 20 jaar, 
eerste uitgifte 

Verlenging 
rechten per jaar Inclusief kosten formaliteiten gedenkteken 

Begrafenis-
tarief 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 1.707,00 € 1.490,00 € 74,50 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar zaterdag € 2.099,00 € 1.490,00 € 74,50 

Kinderen van 1 tot 12 jaar € 1.257,00 € 1.000,00 € 50,00 

Kinderen van 1 tot 12 jaar zaterdag € 1.562,00 € 1.000,00 € 50,00 

Kinderen tot één jaar € 1.034,00 € 1.000,00 € 50,00 

Kinderen tot één jaar zaterdag € 1.232,00 € 1.000,00 € 50,00 

Familiegraf | Maximaal 4 personen € 1.707,00 € 2.980,00 € 149,00 

Familiegraf zaterdag | Maximaal 4 personen € 2.099,00 € 2.980,00 € 149,00 

Verlenging bijbegraving per jaar, volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar * € 74,50 

Verlenging bijbegraving per jaar, kinderen tot 12 jaar *  € 50,00 

Verlenging bijbegraving familiegraf per jaar * € 149,00 

* Voor een bijbegraving geldt een minimale grafrusttermijn van 15 jaar. 
 

Opname plechtigheid 

HD-opname USB wisselende stand €        85,00 

Livestream (Incl. 30 dagen terugkijk mogelijkheid & onbeperkt aantal kijkers) 

 
Online uitzending van de plechtigheid €        52,50 
Interactieve online uitzending van de plechtigheid €      160,00 

 

Voor onze horecatarieven kunt u onze websites raadplegen: www.4jaargetijden.nl en www.zoomenzegestede.nl 
 

Op alle opdrachten verstrekt aan en overeenkomsten gesloten met Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede zijn van toepassing de 

Algemene Leveringsvoorwaarden en Huisregels/Richtlijnen, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 17 december 2003 onder 

aktenummer 83/2003. Tevens zijn van toepassing de landelijke Algemene Leveringsvoorwaarden van de LVC (Landelijke Vereniging Crematoria) en het 

beheersreglement begraafplaats Zegestede van SCB Zoom- en Zegestede, te raadplegen via www.zoomenzegestede.nl. 


