
 

 

 Genoemde prijzen zijn incl. 21% btw - Prijswijziging voorbehouden - Individueel begraven 2023 

 

Individuele begrafenis: 

 ‘…Een laatste rustplaats, een eigen gedenkplekje voor 

uw huisdier in een schitterende bosrijke omgeving…’ 

De dierenbegraafplaats is aangelegd met veel hagen en 

kleine hofjes. Door deze aanleg ademt de Larixhof een 

omarmde en beschermde sfeer uit. 

 

Een liefdevolle laatste rustplaats, een waardevolle 

gedenkplek voor véle dierenliefhebbers. 

 

 

Begraven: 

De ontvangstruimte staat tot uw beschikking om 

in alle rust en privacy afscheid te kunnen nemen 

van uw huisdier. 

 

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 rust 

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 of zeegras 

grafmand te begraven.  

Ze zijn ook van te voren bij ons af te halen of via de pakketpost te laten verzenden, 

zodat u uw huisdier thuis – na het overlijden – in het kistje of mandje kan neer leggen.    

 

(Voor actuele prijzen zie onze website)  

 

https://larixhof.nl/wp-content/uploads/20190812_172749a-1.jpg
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Tarieven: 
Het tarief voor het begraven van uw huisdier is incl. de grafrechten (grafhuur) voor de 

eerste 2 jaar. Verlenging van de grafrechten na deze termijn is uiteraard weer mogelijk.  

U krijgt hier automatisch bericht van. 

 

Poes / Konijn / Fret / Vogel/ Slang € 105,00 

Kleine hond tot 10kg € 115,00 

Middelgrote hond tot 25kg € 125,00 

Grote hond tot 50kg € 140,00 

Grote hond boven 50kg € 155,00 

Grote hond dubbel graf € 225,00 

 

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 

We nemen hierbij de zorg na het overlijden van 

uw huisdier van u over en wij begraven voor u uw 

huisdier op de dierenbegraafplaats.  

 

 

 

Contact: 
Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen 

hebben dan horen wij dit graag.d 

We zijn 7 dagen per week van 9:00 – 21:00 telefonisch bereikbaar 

(of spreek de voicemail in en we bellen u z.s.m. terug) 

                                           0521-382119. 

 

Neem gerust eens een kijkje op de begraafplaats, deze bijzondere 

gedenkplek voor véle dierenliefhebbers is 7 dagen per week vrij toegankelijk tussen 

zonsopgang en zonsondergang. 

 

Henk en Martha Hartog 

Vervoerstarief van én naar de dierenbegraafplaats: Starttarief € 10,00 + € 0,50/km 


