Achter elke traan
van verdriet zit een
glimlach van
herinneringen

Gedenkpark Borne ligt op een mooie plek en biedt in het rumoer
van de dag een oase van rust. Deze begraafplaats is meer dan honderd jaar oud. Dit is goed te
zien in het oude gedeelte waar de majestueuze oude bomen hun takken over de graven
spreiden. De sereniteit vraagt om respect. Op deze plek is veel mogelijk als het uw laatste wens
betreft. Deze flyer geeft u de mogelijkheid te kiezen wat u graag zou willen na uw dood of na de
dood van een dierbare als gekozen wordt voor een crematie.

Urnentulp en waterurn

Urnengraf

Na een crematie kan de as verstrooid worden op

Wilt u de urn begraven? Dat kan. Op een

het strooiveld of in de waterurn. De as in deze

urnengraf kan een natuurstenen gedenkplaat

bol vermengt zich na verloop van tijd met regen-

worden geplaatst. Ook kunt u de urn bijzetten

water dat vervolgens wordt opgenomen in de

in een soort nis in een heuvel. Deze plek wordt

aarde. Ook kunt u een urn laten plaatsen in een

afgesloten met een opstaande natuurstenen

urnentulp of in de urnenmuur. De urnenmuren

herdenkingsplaat. De heuvels liggen bij elkaar in

staan zowel voor als achter op het Gedenkpark.

een parkachtig gedeelte met diverse bankjes om

Het is mogelijk op de muur een gedenkplaatje te

even op uit te rusten.

laten plaatsen.
Bij ieder grafmonument is het mogelijk een
gedenksteen of gedenkplaatje te plaatsen.
Het Gedenkpark wordt onderhouden
met respect voor de historie, natuur en de
bezoekers. Zo wordt er voor gezorgd dat
de begraafplaats een plek is om in alle rust
in gedachten bij uw dierbaren te zijn.

Gedenkpark Borne

Afscheid is
de eerste stap
tot weerzien

Informatie

Graven (20 jaar)*

Voor informatie over de begraafplaats kunt u

Particulier urnengraf,

terecht op www.borne.nl of bij het gemeente-

2 asbestemmingen

€ 1.288,00

huis (tel. 14 074). Voor het plaatsen van een
asbus of urn of het plaatsen van een grafsteen

Urnennis (20 jaar)*

kunt u bellen, tel. (074) 2658 558.

Columbarium / heuvel / muur,
2 asbestemmingen

€ 1.288,00

Tarievenlijst

Tulp, 3 asbestemmingen

€ 1.932,00

(per 1 januari 2022)

Tulp / muur, 4 asbestemmingen

€ 2.576,00

U kunt een keuze maken uit de met een
sterretje (*) gemerkte onderdelen. De kosten
hiervan komen bij de kosten van de tarieven van
het begravenisrecht of het bijzetten.

Verstrooien*
Op verstrooiingsplaats per asbus

€ 137,50

Gedenksteen, gedenkplaatje
het plaatsen van een
gedenksteen (muur klein)

Begravenisrecht
€ 320,00

Het plaatsen van een

€ 480,00

gedenksteen (muur groot)

€ 640,00

Het plaatsen van een

Bijzetten asbus / urn in nis

€ 283,00

gedenkplaatje

Bijzetten asbus / urn in of op graf

€ 283,00

(tulp/strooiveld/waterurn)

Kinderen < 1 jaar

Gedenkpark Borne

€ 193,00
€ 386,00

€ 23,00

Afscheid is
de eerste stap
tot weerzien

