Een herinneringsboom of -heester van Mijn boom


€ 975,-

Samenvoeging van de as bij een boom of heester naar keuze wordt door medewerkers van Mijn
boom verzorgd. (De as kan persoonlijk worden langsgebracht)



De boom krijgt een label en verzegelingsnummer. De nabestaanden krijgen een certificaat met foto's
thuisgestuurd van de samenvoeging.



De boom blijft een periode van ca. 9 maanden op de Plantage en staat onder dagelijks toezicht en
verzorging.



Wanneer de boom aantoonbaar alle voedingsstoffen uit de as heeft opgenomen en volledig is
doorwortelt, staat deze ter beschikking van opdrachtgever.



Tijdens de kweekperiode zijn de nabestaanden altijd welkom om de boom te bezoeken.

De volgende mogelijkheden zijn optioneel:
Ceremonie op de Plantage met familie en vrienden


€ 150,-

Wanneer u graag zelf bij de samenvoeging aanwezig wilt zijn, dan bent u welkom met genodigden tot 20
pers. Koffie, thee, limonade, cake en koek zijn inbegrepen.



Voor meer personen maken we graag ruimte en een prijs op maat.

Ceremonie op eigen locatie

€ 250,-



Km-vergoeding voor reistijd en reiskosten: € 0,65



Dit kan elke willekeurige locatie zijn zoals bij u thuis, (in eigen tuin), het lokale verenigingsgebouw, bij
de uitvaartondernemer, het crematorium etc. U dient deze lokatie wel zelf te regelen en rekening te
houden met eventuele extra kosten.



Wij komen naar u toe met de gewenste boom en nemen deze na de samenvoeging weer mee naar de
Plantage voor de kweekperiode.

Meerprijs ceremonie/samenvoeging op zaterdag

€ 50,-

Meerprijs ceremonie/samenvoeging op zondag

€ 75,-

Aan het eind van de kweekperiode kunnen wij uw boom tegen kostprijs voor u planten op de gewenste
eindbestemming.
Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

Bel voor meer informatie tel. 085 - 210 41 42 of mail naar info@mijn-boom.nl.
Mijn Boom | Dorpsstraat 45 A | 2441 CG

Nieuwveen

