Wat te doen bij een overlijden
Wilt u een begrafenis snel, efficiënt en zonder
zorgen regelen? Hieronder enkel tips.

1. Neem contact op met een
uitvaartverzorger of verzekering.
2. Meld dat u een overlijden wil begraven op
de Islamitische begraafplaats Riyad Al
Jannah in Zuidlaren.
3. De uitvaartverzorger kan via onze website
de begrafenis reserveren. U hoeft zelf
niets te doen.
Meer informatie?

+31 30 737 00 25
Ma t/m Do: 08:30-16:30
Vrijdag: 08:30 - 12:00

BIBIN garandeert grafrust voor
onbepaalde tijd

Raadpleeg onze website www.bibin.nl

Wilt u een Sadaqa Jariya doen?
BIBIN heeft als doel zoveel mogelijk
zelfstandige Islamitische begraafplaatsen in
Nederland te realiseren. Hiermee komt BIBIN
tegemoet aan de groeiende behoefte bij de
Islamitische gemeenschap om begraven te
worden volgens Islamitische voorschriften.
Uw donatie is een vorm van een doorlopende
liefdadigheid.

Scan de QR-code
en ga naar de
donatiepagina
van BIBIN.
Dank U!

Waardig Islamitisch
begraven?

Stichting BIBIN
Strijkviertel 46C
3454PN De Meern

info@bibin.nl

www.bibin.nl
KVK 30195900
NL02 RABO 0144 6475 83
NL97 INGB 0009 4168 77
RSIN 814180358
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Tarieven begraven*

Stichting Bijzondere Islamitische
Begraafplaatsen In Nederland (BIBIN)
Een stichting opgericht door Moslims en
voor Moslims!

Standaard begraven
Graf volwassene (vanaf 18 jaar): €2715,-.
Graf kind (0 t/m 17 jaar): €1397,50 (50%).
Graf foetus/baby (0 jaar): €500,-.

Wie is BIBIN
BIBIN is een stichting die zich belangeloos
inzet voor de realisatie en beheer van
Islamitische begraafplaatsen in Nederland.
Het doel van de stichting is om zoveel
mogelijk zelfstandige Islamitische
begraafplaatsen te realiseren, om tegemoet te
komen aan de groeiende behoefte van
Moslims om te worden begraven in Nederland
volgens Islamitische voorschriften.

Wat maakt BIBIN bijzonder?
Eigenaar begraafplaatsen
Stichting BIBIN is eigenaar en beheerder
van de Islamitische begraafplaatsen.
Begraven voor onbepaalde tijd
Begraven voor onbepaalde tijd volgens
Islamitische voorschriften.
Betaalbaar begraven
BIBIN maakt begraven voor Moslims
betaalbaar en transparant. Onze tarieven zijn
daarom, in vergelijking met andere
Islamitische begraafplaatsen, aanzienlijk lager.
Online service
Via onze website kunnen uitvaartverzorgers
snel en makkelijk een begrafenis regelen.
Ouders kunnen ook een eigen begrafenis
regelen voor een foetus tot 24 weken.

Begraven lichaamsdeel
Graf zonder bijlegging: €500,Graf met bijlegging: €3215,-. (Dit is €500,voor het lichaamsdeel + €2715,- bij latere
overlijden).

Riyad Al Jannah
Grootste bijzondere Islamitische
begraafplaats van West-Europa

Riyad Al Jannah is de eerste bijzondere
Islamitische begraafplaats die door
BIBIN is gerealiseerd.
Deze begraafplaats staat in Zuidlaren aan de
Annerweg 27a in de provincie Drenthe. De
begraafplaats heeft een oppervlakte van
5500m2 en biedt plek voor 1700 graven. De
grond van de begraafplaats is betaald door
Moslims en voor Moslims.

Herbegraven stoffelijke resten
Normaal graf: € 2715,- (met of zonder kist).
Verzamelgraf: €500,- (op de begraafplaats).
Inbegrepen is:
De bekisting.
Monument (RVS plaat met naam en data).
Administratie, onderhoud en beheer.

LET OP!
Vanwege de vele sterfgevallen door de corona
pandemie en het begraven in het land van
herkomst bijna onmogelijk is, is BIBIN tijdelijk
gestopt met het reserveren van grafwerving.

Riyad Al
Jannah
Zuidlaren

*BIBIN past elk jaar de tarieven aan volgens het
vastgestelde inflatiepercentage van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
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