
Kostenoverzicht begraven Hulst 2020
Hierbij hopen wij u een goed overzicht te geven van de kosten.

Eenvoudige eikenfineer kist 1.80H € 515,-
Ondernemersloon € 1350,-
Toeslag wanneer de uitvaart op zaterdag plaatsvindt € 300,-
Rouwauto voor overbrengen € 190,-
Rouwauto bij uitvaart € 260,-
Mortuarium Hughersluys/Westerzicht/Spoorweg € 475,-
Laatste zorg overledene € 110,-
Condoleance register € 29,-
4 Dragers  € 370,-
Mocht u als familie zelf willen dragen, nemen wij altijd 1 man assistentie mee € 95,-
Op zaterdag wordt er een toeslag van € 17,50 per drager gerekend.
Akte van overlijden € 13,80

Drukkosten - 100 rouwbrieven met envelop € 174,00
 - 100 bidprentjes met foto € 127,25
 - 100 dankbetuigingen met envelop € 129,10
Postzegels per stuk € 0,91
TNT verzendset  € 6,95

Advertentie - PZC en Stem, editie Zeeuws-Vlaanderen € 495,62 160 milimeter (zaterdag € 538,21)
 - PZC en Stem, editie heel Zeeland € 762,78 160 milimeter (zaterdag € 847,97)

Dankadvertentie - PZC en Stem, editie Zeeuws-Vlaanderen € 185,86 60 milimeter (zaterdag € 201,83)
 - PZC en Stem, editie heel Zeeland € 259,91 60 milimeter (zaterdag € 317,99)

Bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld:
Kerk - Organist
 - Liturgie’s
 - Voorganger
Bloemen - Lint

Begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen in gemeente Hulst

Particulier graf; een particulier graf is een graf, waarbij voor een periode van 10, 20 of 30 jaar aan een rechtsper-
soon het uitsluitend recht is verleend tot: het doen begraven en begraven houden. Als deze periode is afgelopen 
heeft u recht op een verlenging. De hoogte van het bedrag voor verlenging hangt af van de dan geldende tarieven. 

Nieuw enkel graf (voor 1 persoon) € 1750,- voor een periode van 20 jaar.

Nieuw dubbeldiep graf (voor 2 personen) € 1750,- voor een periode van 20 jaar.
Bijzetting binnen 10 jaar € 493,-
Bijzetting tussen 10 en 20 jaar € 1112,50



Aula in uitvaartcentrum ‘De Ridder’ met koffietafel € 325,-
Aula gebruik zonder consumpties € 325,-

Koffie/thee € 2,10
Frisdrank € 2,10
Bier/wijn € 2,65
Belegde broodjes € 2,85
Luxe belegde broodjes € 3,85
Koffiekoek groot € 2,10
Koffiekoek mini € 1,85
Cake € 0,85
Soep € 3,65


