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Weverslo
In een particulier graf mogen maximaal twee personen of vier 
urnen. Er zijn ook algemene graven en urnengraven. Voor de 
maten van grafmonumenten bestaan regels, maar ook bomen 
kunnen als monument dienen. Naamsvermelding op een cen-
traal gedenkmonument is gratis. Gebruik van ’t Laar, een be-
schutte open plek in het bos, voor afscheids- en herdenkings-
bijeenkomsten is kosteloos.

Natuurbegraafplaats Weverslo, Heide (Limburg) 
tel.: (0478) 515 721
> www.weverslo.nl

Tarieven grafrecht onbepaalde tijd, 
inclusief beheer en onderhoud
particulier graf 1 persoon € 3995
urnengraf 1 persoon € 1995
begraafkosten begraven € 495
begraafkosten urnbegraving € 295

Bergerbos
Een eigen graf op Bergerbos is geschikt voor twee overledenen. 
De graven worden uitgegeven voor bepaalde tijd. Volgt er geen 
verlenging, dan vervalt het grafrecht en worden de uiterlijke ken-
merken verwijderd. De stoffelijke resten blijven echter onaange-
roerd. Ook zijn er urnengraven en kunnen asbussen of urnen 
worden bijgezet. Uitvaartceremonies kunnen in de openlucht of 
kosteloos in het ontmoetingscentrum worden gehouden.

Beeld: Jos Nacken Uitvaartfotografie 
Natuurbegraafplaats Bergerbos, St.Odiliënberg (Limburg) 
tel.: (0493) 53 60 99
> www.natuurbegraafplaats.nl  

Tarieven
Soort graf Looptijd Grafrecht Eenmalig of  
   jaarlijks onderhoud
bosgraf 20 jr. €  1800 €  1150  of  €  70 per jaar
natuurgraf 20 jr. €  2100 €  1350  of  €  80 per jaar
urnengraf 20 jr. €  600 € 540  of  €  34 per jaar

begraafkosten graf € 410 
begraafkosten urn € 190

productnieuws

Hillig Meer
Er is op Hillig Meer vrije keus voor een plek. Het is mogelijk om 
een Drentse zwerfkei met inscriptie bij het graf te plaatsen, of – in 
het jonge bos – een boom op of naast het graf te planten. De ruimte 
rondom een graf is ten minste 25 vierkante meter. As wordt niet 
verstrooid op de natuurbegraafplaats, maar mag wel worden uitge-
strooid in een graf of in een urn, begraven onder de humuslaag.
De uitvaartplechtigheid kan kosteloos plaatsvinden in de 
openluchtkapel en, vanaf mei 2013, ook in het ecologisch ge-
bouwde landhuis met uitzicht over het landgoed.

Natuurbegraafplaats Hillig Meer, Eext (Drenthe)
tel.: (0592) 260 944 
> www.natuurbegraafplaatshilligmeer.nl.

Tarieven, inclusief beheer en onderhoud
 in jong bos in oud bos
graf (1 volwassene of 2 urnen) €  3500 €  4500
urnengraf (1 urn) €  2000 €  2500
begraaftarief €  500

Reiderwolde 
Op Reiderwolde kiest men een plek in de natuur, het bos, onder 
een boom, op een open plek of in de nabijheid van water. De 
ruimte rondom een graf is minimaal 25 vierkante meter. As 
wordt begraven met of zonder biologisch afbreekbare urn. 
Voor een ceremonie kan kosteloos gebruik worden gemaakt 
van het openluchttheater.

Beeld: Trudy van Middelkoop 
Reiderwolde Natuurbegraafplaats, Winschoten (Groningen) 
tel.: (06) 409 970 08
> www.natuurbegraafplaatsreiderwolde.nl 

Tarieven voor graven die niet geruimd worden,  
inclusief beheer en onderhoud voor 100 jaar
graf 1 persoon  25 m2 €  3425
urnengraf 1 persoon 10 m2 €  1725
begraafkosten per begraving  €  450
begraafkosten per urnbegraving  €  225
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Facultatieve Technologies adviseert en ondersteunt bij het totale crematieproces. 
Door het brede aanbod is Facultatieve Technologies in staat om voor elke situatie de juiste producten te leveren. Uiteraard biedt 

Facultatieve Technologies optimale ondersteuning. Waar ook ter wereld…

Facultatieve Technologies is internationaal marktleider op het gebied van het ontwerpen, bouwen en onderhouden van 
crematieovens en verbrandingsinstallaties. Door eigen vestigingen in China, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Polen, Spanje, Tsjechië, 

de Verenigde Staten en een wereldwijd netwerk van agenten worden betrouwbare, volledig geautomatiseerde, installaties geleverd die voldoen 
aan de strengste milieuwetgeving.

www.facultatieve-technologies.nl

Ervaar zelf hoe u kunt profiteren van onze adviezen en ondersteuning.
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Uw partner in 
technische ontwikkeling 

en vernieuwing!

Facultatieve Technologies heeft sinds 
1995 filterapparatuur gebouwd en 

geïnstalleerd in België, Duitsland, 
Enge land, Frankrijk, Italië, Nederland, 

Zweden en Zwitserland. Kijk op onze 
website om ons klantenoverzicht te 
bekijken of neem direct contact met 

ons op via e-mail of telefoon.
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