
Lidmaatschap begrafenisvereniging Nes-Buren 

 
De begrafenisvereniging is een vereniging die bij een overlijden diensten verleent. 
Zowel leden als niet-leden kunnen bij een sterfgeval een beroep doen op onze 
bode. De bode verzorgt de aangifte en begeleidt de zaken verder tot aan de 
begrafenis. Ook kan gebruik worden gemaakt van de diensten van onze dragers en 
aflegster en het rondbrengen van aanzegkaartjes in Nes en Buren. Niet-leden 
betalen voor deze diensten een hoger bedrag dan leden.  
 
Voordelen lidmaatschap 
Leden kunnen tot aan een bedrag van € 700,-  gratis gebruik maken van de 
diensten van de begrafenisvereniging. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de 
onderstaande diensten: 
- Bode                          € 300 
- 4x drager                   € 160 
- Aflegster                    €   60 
- Strooikaartjes            €  100 
- Rondbrengen            €    80 

 
Als lid kunt u ook tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van het gebruik van 
de rouwauto, koeling en aula. Niet-leden betalen hiervoor een hogere prijs. 
 

Overzicht kosten 2015 
 

Persoonlijke diensten Leden Niet-leden 
Bode € 300 € 525 
Dragers (per persoon) €   40 €   70 
Voorloper €   45 €   80 
Aflegster €   60 € 105 
Hulp afleggen €   20 €   35 
   
Gebruik rouwauto Ameland Leden Niet-leden 
Auto (per vervoer) €   30 €   80 
Chauffeur €   25 €   45 
Brengen kist €   75 €   75 
   
Gebruik aula en koeling Leden Niet-leden 
Aula (per keer) €   25 €   50 
Koeling €   30 eenmalig €   20 per dag 
   
Diversen Leden Niet-leden 
Koffieschenksters (p.p.) €   50 €   50 
Strooikaartjes €  100 €  100 
Rondbrengen kaartjes €   80 €    80 
   

 

  



Overzicht kosten begrafenis en crematie  

   
Dit kostenoverzicht is een indicatie en afhankelijk van uw persoonlijke wensen 
kunnen deze hoger of lager uitvallen. 
   
   

Kostenindicatie begrafenis   
   
Personeels-, beheers-, en bodekosten   800,00 
Overlijdensakte 12,00   
Condoleanceregister 25,00   
Liturgieën 60,00   
150 stuks rouwbrieven incl.porti, envelop e.d. 430,00   
Advertentie Leeuwarder Courant 900,00   
Vuren grafkist 410,00   
Kisten, bezorgen, overbrengen 125,00   
Gebruik koeling 165,00   
Gebruik aula 135,00   
Huur zaal/kerk 150,00   
Kosten begraafplaats 200,00   
Koffietafel en broodjes 750,00   
Grafdelven 390,00   
Bloemen 150,00   
  3.900,00 
Totale kosten niet-leden   4.700,00 
Lidmaatschap begrafenisvereniging   -700,00 
Totale kosten leden   4.000,00 

      
   
   
   
Bijkomende kosten 
 
De kosten van een grafmonument kunnen variëren van € 1.500 tot € 10.000. 
Huurt u een graf voor een langere tijd op een begraafplaats dan moet u rekening 
houden met grafrechten. Deze kunt u bij de gemeente of katholieke kerk 
opvragen. 
 
 
Crematie   
 
De kosten van een crematie bedragen ongeveer € 3.000 tot € 4.000. 

 


