
Prijslijst per 1 januari 2022 Onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Neemt u s.v.p. contact op voor de meest actuele prijzen.

Grafkistjes van ecologisch verantwoord populierenhout
Standaard naturel afgewerkt met (bijen)was. De grafkistjes worden geleverd inclusief kussentje, dekentje en hoes van katoen.

Buitenmaat Binnenmaat bij benadering gemeten in de breedte Prijs excl. - incl. Btw

15 cm 12 cm …tot ongeveer 16 weken zwangerschap € 206,61 - € 250
30 cm 25 cm …tot ongeveer 22 weken zwangerschap € 351,24 - € 425
40 cm 36 cm …tot ongeveer 32 weken zwangerschap € 475,21 - € 575
50 cm 45 cm …tot ongeveer 40 weken zwangerschap € 619,83 - € 750
60 cm 55 cm …tot ongeveer 3 maanden na de zwangerschap (Dit hart heeft een iets afwijkende vorm, zie hieronder) € 785,12 - € 950

Urn of herinneringshart van berkenhout Prijs excl. - incl. Btw

11,5 cm inhoud c.a. 45 ml. € 268,60 - € 325
15 cm inhoud c.a. 250 ml. € 322,31 - € 390
20 cm inhoud c.a. 750 ml. € 475,21 - € 575
25 cm inhoud ruim 2 L € 619,83 - € 750
30 cm inhoud c.a. 3,5 a 4 L (afhankelijk van wens) € 743,80 - € 900
40 cm binnenmaat c.a. 36 cm. (Urn/Herinneringshart) € 1115,70 - € 1350

Urntjes, ashangers, koesterharten etc. van massief hout *Vanaf prijzen. Uiteindelijke prijs hangt af van gekozen houtsoort Prijs excl. - incl. Btw

Maatwerk urn uit massief hout. Prijsindicatie voor een 15 cm notenhouten urn inclusief vullen en afwerken: € 475,21 - € 575*
Koester-, knuffel-, voel- harten. Uniek, uit massief hout. Diverse maten van vele houtsoorten mogelijk. € 20,66 - € 25*
Ashangertje, voor een symbolische hoeveelheid as. Inclusief vullen en afwerken. Diverse houtsoorten! € 123,97 - € 150*

Standaard voor urn Prijs excl. - incl. Btw

*Vanaf prijs. Uiteindelijke prijs hangt af van de gekozen houtsoort en het formaat € 33,06 - € 40*

Pyrogravure (houtbranden) Prijs excl. - incl. Btw

*Vanaf prijs. Uiteindelijke prijs hangt af van het aantal tekens en moeilijkheidsgraad. € 33,06 - € 40*

Onderhoud Prijs excl. - incl. Btw

Renaissance wax, 65 ml. Aanbevolen voor het onderhouden van alle producten! € 10,33 - € 12,50

Voor ondernemers: Prijs excl. - incl. Btw

Berkenhouten hart voor de presentatie van 8 sluitschroeven, 30 cm breed. € 309,92 - € 375
Sluitschroeven in hartvorm van gelaagd berkenhout, vlak of staand. Gratis verzending vanaf 8 stuks. Prijs p/stuk: € 10,33 - € 12,50
Kandelaar voor een waxinelichtje en een sluitschroef van gelaagd berkenhout, 10 cm breed € 24,38 - € 29,50

Levering / Verzendkosten
Afhalen kan in overleg in het atelier: Boomshoeksstraat 4, 7601 VJ, Almelo
Bezorgen is in overleg vaak ook mogelijk, vraagt u naar de mogelijkheden en kosten.
Verzenden: Tarieven DHL (Grafkistjes worden bij voorkeur niet per post verzonden!)

Voor maatwerk of speciale wensen kunt u contact opnemen met Arnaldo, hij staat u graag persoonlijk te woord!

Buitenmaat Binnenmaat en vorm 
60 cm kistje

Hart van hout
Arnaldo Lopez

Boomshoeksstraat 4
7601 VJ  Almelo

Tel: 06-41486094
(7 dagen per week van 9:00 tot 23:00
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