
Het tarief voor natuurbegraven is bijna altijd lager dan bij een traditionele 

begrafenis. U betaalt eenmalige aankoopkosten voor een graf en een eenmalig 

begraaftarief. Het grafrecht is eeuwig en er zijn geen onderhoudskosten.

Graven    in jong bos  in oud bos, ‘t Bargie 
         of de Pingowal
Graf (1 persoon of 2 x 1 urn) € 3.950  € 4.950

Urngraf (1 urn)    € 2.350  € 2.850

Kindergraf   € 2.400  € 2.900

Begrafenis 

Begraving   €   695 

Urn- of asbegraving  €   375 

Het begraaftarief is inclusief het graven van het graf, de wettelijk verplichte 

administratieve handelingen en de begeleiding door Hillig Meer. In het weekend 

geldt een opslag van 50%. Kosten voor catering hangen af van uw wensen. 

Kijk voor meer informatie op hilligmeer.nl/catering.

Gebruik Ontvangsthuis en Boskapel 
Plechtigheid

Voorafgaand aan de begrafenis op Hillig Meer kunt u een ceremonie houden 

in het Ontvangsthuis of in de Boskapel. Er is in het Ontvangsthuis plaats voor 

maximaal 75 personen. In de Boskapel zijn 130 zitplaatsen, samenkomen met 

grotere groepen is mogelijk. Een plechtigheid duurt ongeveer anderhalf uur. 

Ontvangsthuis   € 430

Boskapel   € 295 

Condoleance

Na de begrafenis op Hillig Meer kunt u met uw gasten samenkomen 

voor de condoleance. Er zijn diverse cateringmogelijkheden beschikbaar. 

Een condoleance duurt ongeveer twee uur. 

Ontvangsthuis    € 375

Boskapel    € 230 

Combinatie plechtigheid & condoleance 

Het Ontvangsthuis of de Boskapel staat zowel voorafgaand als na afloop van de 

begrafenis tot uw beschikking. De uitvaart duurt ongeveer vier uur.

Ontvangsthuis    € 690

Boskapel    € 430 

Catering 

Catering Ontvangsthuis   op aanvraag

Catering Boskapel (opslag 25%)  op aanvraag 

Gedenktekens   

Een natuurbegraafplaats heeft geen traditioneel grafmonument. 

Een graf kan gemarkeerd worden door een boomschijf met inscriptie. 

Deze bieden we u kosteloos aan. Na een aantal jaren kunt u deze 

desgewenst laten vervangen voor een tarief van € 150.

Voor een vrijblijvend informatief gesprek of een rondleiding kunt 

u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.  

Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Provincialeweg 2 | 9463 TK Eext | T 0592 26 09 44 | info@hilligmeer.nl

Tarieven per 1 juni 2022



Een betaalbaar alternatief 

zonder zorgen voor nabestaanden


