
TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017

 

Particulier graf 20 jaar, met recht op verlenging Toeslagen en andere kosten

grafrecht, openen/sluiten, begraafrecht, afkoop onderhoud

inschrijving, aanvraag grafbedekking 6.141,00€     Toeslag plechtigheid maandag t/m vrijdag vóór 7.30 en ná 15.00 uur

of op een zaterdag 640,00€       

Particulier graf 10 jaar, met recht op verlenging

grafrecht, openen/sluiten, begraafrecht, afkoop onderhoud Overschrijven rechthebbende, adm.kosten 32,00€         

inschrijving, aanvraag grafbedekking 3.506,00€     

Gebruik faciliteiten (inclusief grafloop) langer dan een 2 uur, 

Bijzetting in een particulier graf: per 1/2 uur 110,00€       

openen sluiten, begraafrecht, overschrijving 1.052,00€     

Gebruik faciliteiten (aula, ontvangkamer, orgel of geluidsapparatuur)

Algemeen graf 10 jaar, geen recht op verlenging anders dan voor een begrafenis, per 1/2 uur 180,00€       

leeftijd 12 jaar en ouder, grafrecht, begraafrecht,

algemeen onderhoud, aanvraag grafbedekking 1.940,00€     Verschikken, bijzetten urn, verstrooien, grafkelder

Het stichten van een grafkelder, bovengronds graf 660,00€       

Urnengraf/urnenheuvel 10 jaar

grafrecht, bijzetting urn, algemeen onderhoud 10 jaar Verzetten of schikken per kist 470,00€       

inschrijving, aanvraag grafbedekking 1.332,00€     

Openen/sluiten van een graf 380,00€       

Columbarium 10 jaar gesloten nis

grafrecht, bijzetting, algemeen onderhoud 10 jaar Bijzetten van urn in particulier graf,Columbarium, urnengraf 250,00€       

Inschrijving, aanvraag grafbdekking 2.319,00€     en urnenheuvel

Columbarium 10 jaar open nis Opgraven van een urn particulier graf 270,00€       

grafrecht, bijzetting, algemeen onderhoud 10 jaar

Inschrijving, aanvraag grafbdekking 1.819,00€     Opgraven van een urn urnengraf 160,00€       

Particulier kindergraf 10 jaar, met recht op verlenging Opgraven van een urn 270,00€       

leeftijd ouder dan 1 jaar, jonger dan 12 jaar

grafrecht, begraafrecht, afkoop algemeen onderhoud Ophalen urn columbarium 80,00€         

inschrijving, aanvraag grafbedekking 1.372,00€     

Verstrooien van as inclusief gedenkplaatje 200,00€       

Particulier kindergraf 10 jaar, leeftijd jonger dan 1 jaar

grafrecht, begraafrecht, afkoop algemeen onderhoud Verlenging grafrechten

inschrijving, aanvraag grafbedekking 1.252,00€     

Verlenging grafrechten particulier graf met 10 jaar 1.010,00€    

Afkoop algemene onderhoudskosten

Verlenging grafrechten particulier graf met 5 jaar 505,00€       

Bij verlenging van de grafrechten of een bijzetting, kunt u ervoor

kiezen de algemene onderhoudskosten gelijk te laten lopen Verlenging kindergraf inclusief onderhoud, 5 jaar 410,00€       

aan de grafrechten en in één keer af te kopen in veelvoud van

Bedrag jaarlijks onderhoudskosten 156,00€        Verlengen Columbarium inclusief onderhoud, 5 jaar 909,00€       

Verlenging urnengraf/urnenheuvel incl. onderhoud, 5 jaar 420,00€       

vermelde tarieven worden gehanteerd volgens de tarieventabel van de verordening Huurrechten, Begrafenisrechten en Onderhoudskosten Graven 2016/2017


