Individuele begrafenis:
… ‘Een laatste rustplaats, een eigen gedenkplekje
voor uw huisdier in een schitterende bosrijke
omgeving’ …

Begraven:
We verwelkomen u op het afgesproken tijdstip op de
Larixhof. In de ontvangstruimte is er gelegenheid om
in alle rust en privacy afscheid nemen van uw huisdier.
U kan tot op het laatste moment de zorg geven aan uw
huisdier die u wenst: op stro of in een kistje/mand zelf dragen - zelf in het grafje neerleggen. Uiteraard
kunnen wij dit ook voor u doen.
Samen met u brengen wij uw huisdier naar zijn of haar laatste rustplaats waar uw
huisdier wordt begraven. Ook hier kunt u nog in alle privacy afscheid nemen..
Na de begrafenis wordt het grafje door ons weer gesloten en hebben we voor u
koffie/thee en nemen we wat verdere informatie met u door.

Mand of kistje:
U kunt er voor kiezen om uw overleden huisdier in een houten kistje, mand of
kartonnen grafkistje te begraven. Er zijn div. maten aanwezig op de begraafplaats. Deze
kistjes of manden zijn eventueel ook van te voren af te halen zodat u hem of haar – na
het overlijden – bij u thuis of bij de dierenarts in het kistje of mandje kan neer leggen.

(Voor actuele prijzen zie onze website)
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Tarieven:
Het tarief voor het begraven van uw huisdier is incl. de grafrechten (grafhuur) voor de
eerste 3 jaar. Verlengen van deze termijn is uiteraard weer mogelijk.
Poes / Konijn / Fret / Vogel/ Slang
Kleine hond tot 10kg
Middelgrote hond tot 25kg
Grote hond tot 50kg
Grote hond boven 50kg
Grote hond dubbel graf

€ 95,00
€ 105,00
€ 115,00
€ 130,00
€ 145,00
€ 215,00

Vervoer:
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw overleden huisdier zelf te brengen of wilt u
liever niet bij de begrafenis aanwezig zijn, dan kunnen wij tegen vergoeding uw
huisdier bij u thuis of bij de dierenartsenpraktijk ophalen en begraven wij voor u uw
huisdier op de Dierenbegraafplaats Larixhof.
Vervoertarief van én naar de Dierenbegraafplaats: Starttarief € 10,00 + € 0,40/km

Meerdere huisdieren bij elkaar:
Wanneer u meerdere huisdieren heeft en u uw geliefde
huisdieren uiteindelijk graag dicht bij elkaar of naast elkaar
wilt begraven, bieden wij u de mogelijkheid tot het
reserveren van een grafje. Tarief: € 23,50/grafje/jaar.

Grafbedekking:
Indien gewenst kunnen wij u helpen bij het maken van
een keuze voor een grafbedekking. Op de Larixhof zijn
div. voorbeelden aanwezig. U mag ook zelf voor een
gedenkteken zorgen.

Contact:
We kunnen vaak dezelfde dag van overlijden begraven, neem vrijblijvend contact met
ons op wat de mogelijkheden zijn.

0521-382119
In de zomermaanden begraven wij ook in de avonduren.
Neem gerust eens een kijkje op de begraafplaats, deze bijzondere plek is 7 dagen per
week vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
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