Antwoordformulier
Asbestemmingen 2022

Antwoordformulier Asbestemmingen Essenhof

Verstrooien

Tarief 2022

o

As verstrooien
€
o ambtshalve op het strooiveld op Essenhof
		 (zonder aanwezigheid van nabestaanden op een door Essenhof te bepalen moment)................................................... 52,50
o in aanwezigheid van nabestaanden op het strooiveld op Essenhof
		 waarbij de datum en tijdstip in overleg bepaald worden..................................................................................................102,50
o ambtshalve aan de vijverrand op de begraafplaats aan de Zuidendijk
		 (zonder aanwezigheid van nabestaanden waarbij de datum en het tijdstip door Essenhof bepaald worden).............. 52,50
o in aanwezigheid van nabestaanden aan de vijverrand op de begraafplaats aan de Zuidendijk
		 waarbij de datum en tijdstip in overleg bepaald worden..................................................................................................102,50
o ambtshalve verstrooien op zee per schip
		 (zonder aanwezigheid van nabestaanden op een door Essenhof te bepalen moment).................inclusief bij crematietarief
o ambtshalve verstrooien boven zee per vliegtuig
		 (zonder aanwezigheid van nabestaanden op een door Essenhof te bepalen moment)..................................................125,00
Naast een ambtshalve verstrooiing op of boven zee is het ook mogelijk om als nabestaanden bij een as verstrooiing op of
boven zee aanwezig te zijn. Indien u nadere informatie over mogelijkheden en tarieven wilt, kunt hiertoe een verzoek mailen
naar Essenhof@Dordrecht.nl

Andere bestemmingen
o

As ophalen
De as is standaard geborgen in een CiniSafe, een ashouder waarin de as bewaard kan worden, maar waarvanuit het ook mogelijk
is om de as te verstrooien. Wanneer u de as ophaalt, heeft u keuze uit de verschillende afbeeldingen op de omslag van de
CiniSafe. Een deel van de as kan afgesplitst worden in een mini askokertje (zie overige diensten Essenhof).

CiniSafe met sleeve
(mogelijkheid)

o

Mini askokertje
(50 ml, 9 cm hoog)

Verzenden CiniSafe (ashouder) door Essenhof
Bezorging van de as wordt uitgevoerd door een koeriersbedrijf.........................................................................tarief op aanvraag
Indien u informatie over mogelijkheden en tarieven wilt ontvangen, kunt u hiertoe een verzoek mailen
naar Essenhof@Dordrecht.nl

o
			
o
			

door een medewerker van Essenhof thuis bezorgen van de as in Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht,
waarbij de datum en tijdstip in overleg bepaald worden................................................................................................... 52,50
verlengen van de termijn van 6 maanden bijzetting in de algemene nis van het crematorium.
Dit kan eenmalig en maximaal voor 2 jaar.........................................................................................................................160,00

Alle genoemde Tarieven 2022 zijn van kracht wanneer de feitelijke uitvoering van de asbestemming in het kalenderjaar 2022 wordt uitgevoerd.
Voor asbestemmingen die in 2023 of later worden uitgevoerd, gelden de dan geldende tarieven zoals deze jaarlijks door de gemeenteraad van Dordrecht
worden vastgesteld in de tarieventabel behorende bij de Heffingsverordening Essenhof.

Bijzetten CiniSafe (ashouder)
o

NIEUWE URNENPLAATS (urnenmuur, urnenkast, urnentuin of urnengraf, beschikbaarheid afhankelijk van locatie) €
o Essenhof
o Zuidendijk
		 uitgifte grafrecht 5 jaar........................................................................................................................................................ 287,50
		 uitgifte > 5 jaar grafrecht urnenplaats (maximaal 20 jaar).............................................................................................. 287,50
		
................................................................................................................................. verhoogd met 287,50 per periode van 5 jaar
		 uitgifte onderhoudsrecht urnenplaats 5 jaar......................................................................................................................177,50
		 uitgifte > 5 jaar onderhoudsrecht urnenplaats (maximaal 20 jaar).................................................................................177,50
		
..................................................................................................................................verhoogd met 177,50 per periode van 5 jaar
o ambtshalve bijzetting (zonder aanwezigheid nabestaanden
		 waarbij de datum en tijdstip door Essenhof bepaald worden).........................................................inclusief bij crematietarief
o bijzetten in aanwezigheid van nabestaanden waarbij de datum en het tijdstip in overleg bepaald worden................ 52,50
andere kosten kunnen zijn:
		 aanvraag vergunning gedenkteken (sluitplaat, urn of monument)................................................................................... 77,50
		 Sluitplaat, urn of monument..............................................................................................................afhankelijk van uitvoering

o

BESTAANDE URNENPLAATS (urnenmuur, urnenkast, urnentuin of urnengraf)
€
o Essenhof
o Zuidendijk
		Veld:
		 Rij / vak:
		Grafnummer:
o ambtshalve bijzetting (zonder aanwezigheid nabestaanden
		 waarbij de datum en tijdstip door Essenhof bepaald worden).........................................................inclusief bij crematietarief
o bijzetten in aanwezigheid van nabestaanden waarbij de datum en het tijdstip in overleg bepaald worden................ 52,50
		 Aanpassing tekst op sluitplaat, urn of monument............................................................................afhankelijk van uitvoering
Wanneer een tweede asbus in een bestaande urnenplaats geplaatst wordt, moet de gebruiker van de urnenplaats hiervoor
schriftelijk toestemming verlenen. Zie hiervoor de achterzijde van dit antwoordformulier.

o

BESTAAND PARTICULIER GRAF
€
o Essenhof
o Zuidendijk
		Veld:
		 Rij / vak:
		Grafnummer:
o ambtshalve bijzetting (zonder aanwezigheid nabestaanden
		 waarbij de datum en tijdstip door Essenhof bepaald worden)..........................................................................................102,50
o bijzetten in aanwezigheid van nabestaanden waarbij de datum en het tijdstip in overleg bepaald worden...............160,00
		 Aanpassing tekst op sluitplaat, urn of monument............................................................................afhankelijk van uitvoering
Wanneer een CiniSafe in een bestaand particulier graf geplaatst wordt, moet de rechthebbende op het graf hiervoor schriftelijk
toestemming verlenen. Zie hiervoor de achterzijde van dit antwoordformulier.

Overige diensten Essenhof
o

€

o As splitsen of verwerken in een sierurn uit onze basiscollectie.......................................................................................... 52,50
o Levering extra CiniSafe, per stuk........................................................................................................................................... 20,00
o Levering mini askokertje, inhoud 50 ml, per stuk.................................................................................................................10,00
o sierurn uit basiscollectie...........................................................................................................................afhankelijk van uitvoering
o o levering bronzen naamplaat 38x190 mm (incl. 40 lettertekens) voor plaatsing op de algemene herdenkingszerk......175,00
		 10 jaar plaatsingsrecht naamplaat 38x190 mm.................................................................................................................120,00
		 extra lettertekens op bronzen naamplaat, per teken.............................................................................................................2,50
o levering bronzen naamplaat levering bronzen naamplaat 76x190 mm (incl. 80 lettertekens)
		 voor plaatsing op de algemene herdenkingszerk.............................................................................................................. 350,00
		 10 jaar plaatsingsrecht naamplaat 76x190 mm................................................................................................................ 240,00
		 extra lettertekens op bronzen naamplaat, per teken.............................................................................................................2,50
Aanvrager / opdrachtgever crematie

Datum

Handtekening aanvrager crematie

Deze handtekening moet altijd geplaatst worden, ook wanneer de keuze en/of uitvoering van de asbestemming aan iemand anders overgedragen wordt.
Zie achterzijde antwoordformulier.

Machtiging overname keuze en uitvoering asbestemming
De aanvrager / opdrachtgever van de crematie draagt de keuze en uitvoering van de asbestemming over aan:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Datum

Handtekening aanvrager / opdrachtgever crematie

Handtekening uitvoerder asbestemming

Beide handtekeningen moeten hierboven geplaatst worden. Wanneer er kosten zijn voor de uitvoering van de asbestemming,
worden deze gefactureerd naar de uitvoerder van de asbestemming.

Toestemming bijzetting in een bestaande urnenplaats of particulier graf
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Rechthebbende van particulier graf / gebruiker van urnenlocatie met locatienummer
veld
rij / vak
grafnummer
waarin eerder is / zijn bijgezet
geeft toestemming voor de bijzetting van de as van de in de aanhef van dit formulier genoemde overledene.
Datum
Handtekening rechthebbende / gebruiker

