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TARIEVENTABEL VERORDENING BEGRAAF- EN CREMATIERECHTEN 2021

A. VERKRIJGEN VAN HET UITSLUITEND RECHT TOT HET BEGRAVEN IN EEN BEPAALD 

GRAF EN TOT HET BIJZETTEN VAN ASBUSSEN IN EEN EIGEN URNENRUIMTE

1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht op een bepaald graf voor de tijd van ten hoogste 

25 jaar, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop de begraafplaats gesloten wordt verklaard, wordt geheven:

a. indien het graf is gelegen:

a.1. aan een pad op de velden A en B voor één persoon € 1.023,00

a.1.1 aan een pad op de velden A t/m X en de velden 25 t/m 29 € 1.607,00

a.1.1.1 aan een pad op volgorde, voor een particulier graf voor de duur van 10 jaar € 643,00

a.1.1.2 aan een pad op de velden A en B voor één persoon voor de duur van 10 jaar 525,00

a.1.2 aan een pad voor een op veld A gelegen urnengraf (voor 6 urnen) € 1.607,00

a.2 aan een pad op de velden I t/m XXIIA € 1.931,00

a.3 in het bos op de velden 25A t/m 31A en Maranatha V en W 

a.3.1 voor twee personen € 2.950,00

a.3.2 voor vier personen € 5.367,00

a.4 in het bos op de begraafplaats I t/m XXIIA, zijnde een keldergraf

a.4.1 voor twee personen € 6.511,00

a.4.2 voor vier personen € 8.476,00

b. voor een kindergraf (zandgraf)              € 968,00

c. voor een kindergraf (keldergraf)              € 1.645,00

2. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om asbussen te doen bijzetten in een eigen 

urnenruimte op veld 30 inclusief een eerste bijzetting voor een periode van

a voor een periode van 25 jaar € 1.884,00

b. voor een periode van 20 jaar € 1.509,00

c. voor een periode van 15 jaar € 1.132,00

d. voor een periode van 10 jaar € 755,00

3. Voor het verlengen van de termijn, bedoeld in het eerste lid, met 20 jaar, indien het graf is gelegen:

a. aan een pad op de velden A-X en de velden 25 t/m 29 € 1.370,00

b. aan een pad op de velden I-XXIIA € 1.593,00

c. in het bos 25A t/m 31A en Maranatha V en W € 3.204,00

d. in het bos I-XXIIA € 3.204,00

3. Voor het verlengen van de termijn, bedoeld in het eerste lid, met 10 jaar, indien het graf is gelegen:

a. aan een pad op de velden A-X en de velden 25 t/m 29 € 685,00

b. aan een pad op de velden I-XXIIA € 804,00

c. in het bos 25A t/m 31A en Maranatha V en W € 1.602,00

d. in het bos I-XXIIA € 1.602,00

3.1 Voor het verlengen van de termijn, bedoeld in het eerste lid, met 5 jaar, indien het graf is gelegen:

a. aan een pad op de velden A-X en de velden 25 t/m 29 € 366,00

b. aan een pad op de velden I-XXIIA € 428,00

c. in het bos 25A t/m 31A en Maranatha V en W € 827,00

d. in het bos I-XXIIA € 827,00

e. voor een kindergraf € 259,00

4. Voor het verlengen van de termijn, bedoeld in het tweede lid, met 10 jaar

a. voor een kindergraf € 517,00

b. voor een volwassengraf € 797,00

5. Voor het verlengen van de termijn, bedoeld in het tweede lid, met 20 jaar

a. voor een kindergraf 1.033,00

b. voor een volwassengraf € 1.512,00

6. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om voor de tijd van 5 jaar, doch uiterlijk tot 

het tijdstip waarop de begraafplaats gesloten wordt verklaard, een asbus te doen bijzetten 

a. in een eigen urnennis in de urnenmuur op veld 29 en 32 € 596,00

b. in een eigen kinderurnennis op veld 31 € 377,00

7. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om een urn te doen bijzetten in een bloemenzuil

a. voor een periode van 3 jaar € 438,00

b. voor een periode van 5 jaar € 736,00

c. voor een periode van 10 jaar € 1.470,00

8. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om een urn te doen bijzetten in een stenenzuil

a. voor een periode van 3 jaar € 603,00

b. voor een periode van 5 jaar € 1.016,00

c. voor een periode van 10 jaar € 2.031,00



9. Voor het plaatsen van een sierurn in de urnentuin voor een periode van 5 jaar op afdeling 32 en 33 € 344,00

10. Aankoop kindergraf voor de duur van 10 jaar € 465,00

11. Urnennis in urnenzuil voor 5 jaar(incl.glazen blanco sluitplaat) - afd.12 € 726,00

12. Uitzoeken graf op afspraak € 63,00

13. Voor het afvoeren van het zand afkomstig uit een graf

a. voor een begrafenis op 1 diep € 297,00

b. voor een begrafenis op 2 diep € 431,00

B. INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN GRAVEN OF URNENRUIMTEN

Voor het inschrijven en overboeken van graven, bijzettingen in graven, in urnennissen,

in urnentuinen, andere asbestemmingen, alsmede andere wijzigingen in het daartoe 

bestemde register ter gemeentesecretarie, voor iedere boeking, overschrijving of wijziging € 54,00

C. AANBRENGEN VAN GEDENKTEKENEN OF ANDERE VOORWERPEN OP URNENRUIMTEN

1. Voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot het aanbrengen van gedenktekenen of andere

voorwerpen voor het plaatsen van een urn, indien deze niet is aangekocht via de

afdeling Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort:

a. op een gedenkzuil, voor een periode van 10 jaar, incl. de plaatsing € 231,00

b. voor monumenten op graven waarvan het grafrecht is uitgegeven voor 1 januari 2005 € 157,00

D. (HER)BEGRAVEN VAN OVERLEDENEN

1. Voor het (her)begraven van overledenen van ma t/m vrijdag tussen 8.00 en 15.15 uur of tijdens 

de uren die het college van burgemeester en wethouders ingevolge de bepalingen tot 

regeling van het gebruik en beheer van de algemene begraafplaatsen in afwijking daarvan 

tijdelijk mochten hebben vastgesteld, in:

a. een eigen graf, geen grafkelder zijnde, gelegen aan een pad € 1.181,00

b. een eigen graf, geen grafkelder zijnde, willekeurig gelegen in het bos € 1.348,00

c. een grafkelder € 1.615,00

d. een algemeen graf (inclusief kosten vergunning monument) € 1.180,00

in het in het eerste lid genoemde recht is begrepen gebruik van de aula en condoleanceruimte

en het wegbrengen van de overledene naar het graf, gedurende 120 minuten,

gebruik van de muziekinstallatie en opname van de plechtigheid op usb 

De aanvangstijd voor de eerste plechtigheid is 9.15 uur

e. Verlenging van de begrafenisplechtigheid (vooraf vastgelegd) per blok van 15 minuten € 91,00

f. De onder D1.a genoemde plechtigheid zonder gebruik van ruimte en gedurende 60 minuten € 947,00

g. De onder  D1.b genoemde plechtigheid zonder gebruik van de ruimte en gedurende 60 minuten € 1.103,00

h. De onder D1.c genoemde plechtigheid zonder gebruik van ruimte en gedurende 60 minuten € 1.371,00

i. De onder D1.d genoemde plechtigheid zonder gebruik van ruimte en gedurende 60 minuten € 936,00

j. De onder D1 d. genoemde plechtigheid idem i , 30 minuten met  Gemeente,MO.SZ als opdrachtgever. € 612,00

2. Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 1 jaar, bedraagt het recht de helft van de

volgens de voorgaande leden geheven rechten.

3. Voor het gebruik van orgelbespeling bedraagt het recht

met organist € 125,00

4. Bijzetten in het Vlindergraf van een kindje vóór 24 weken zwangerschap (dood geboren of overleden 

binnen 24 uur )

a. zonder aanwezigheid van familie € 211,00

b. met aanwezigheid van familie € 272,00

E. OPGRAVEN, RUIMEN EN SCHUDDEN VAN OVERLEDENEN

1. Het op aanvraag van een rechthebbende van een particulier graf opgraven, ruimen of schudden  

van een overledene anders dan op rechterlijk gezag en na de wettelijke grafrusttermijn € 532,00

2. Het op aanvraag van een belanghebbende van een algemeen graf opgraven, ruimen of schudden  

van een overledene anders dan op rechterlijk gezag en na de wettelijke grafrusttermijn € 532,00

3. Voor het opgraven van een overledene, anders dan op rechterlijk gezag en binnen de wettelijke 

grafrusttermijn  worden de werkelijke kosten van derden in rekening gebracht.

4. Voor het opgraven tijdens andere dagen en uren dan bedoeld in het eerste lid, worden de 

volgens de voorgaande leden berekende rechten:

a. opgraven asbus € 131,00



F. BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN VERSTROOIEN VAN AS NA CREMATIE

1. Voor het bijzetten van een asbus in een eigen graf of een tweede of derde asbus in een 

eigen urnenruimte,of een plaatsing van een urn in de urnenmuur of in de urnentuin € 150,00

2. Voor het verstrooien van as op het veld bij het beeld van de Mooy of bij de gedenkzuil € 250,00

3. Voor het verstrooien van as op een van de daarvoor bestemde terreinen:

a. met familie € 130,00

b. zonder familie (asbussen van elders) € 124,00

c. zonder familie (asbussen van crematorium Amersfoort) € 67,00

d. Voor het verstrooien van as met familie in een graf € 130,00

e Voor het verstrooien van as zonder familie in een graf € 67,00

4. Voor het bijzetten van een asbus of het verstrooien van as op andere tijden dan ma t/m vr 

tussen 8.00 en 16.00 uur, worden de onder F lid 3 genoemde rechten: 

a. 50% verhoogd op maandag t/m vrijdag na 16.00 uur

b. eerste asbusbijzetting in een graf op maandag t/m vrijdag na 16.00 uur € 102,00

5. Voor het bewaren van een asbus in een algemene nis:

voor de periode van het 2e halfjaar na crematie € 67,00

Restitutie over een deel van de periode is niet mogelijk. Verlenging is per half jaar.

6. Voor het verstrooien van as elders

a. op zee, per schip, zonder familie € 49,00

b. op zee, per vliegtuig, zonder familie € 155,00

7. Voor het verzenden van een asbus binnen Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden en Antillen € 143,00

8. Voor het verzenden van een asbus binnen Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden en Antillen, niet spoedeisend € 67,00

9. Voor het verzenden van een asbus naar het buitenland, de Waddeneilanden of Antillen op aanvraag

G. SCHOONHOUDEN VAN GRAVEN EN URNENRUIMTEN EN VAN GEDENKTEKENEN EN 

ANDERE VOORWERPEN, ALSMEDE VAN BEPLANTINGEN OP GRAVEN EN HET  

AANZIEN VAN HET PARK 

1. Voor het schoonhouden van gedenktekenen en andere voorwerpen, alsmede van 

beplantingen op graven,en het aanzien van het park er omheen, per jaar:

a. van een particulier graf gelegen in het bos op de begraafplaats rusthof € 130,00

b. van een eigen urnenruimte € 79,00

c. van een eigen graf, geen grafkelder zijnde, gelegen aan een pad € 98,00

d. een eigen kindergraf € 63,00

e. van een algemeen graf € 63,00

f. van een plaats in de urnentuin € 50,00

2. De rechten als bedoeld in onderdeel onder 1 kan uiterlijk voor de tijd 

gedurende welke de begraafplaats geopend blijft worden afgekocht door betaling ineens van:

a. het dertigvoudig van het jaarlijks te heffen recht ten aanzien van eigen graven of 

urnenruimten, indien dit recht voor onbepaalde tijd is uitgegeven;

b. het vijfentwintigvoud van het jaarlijks te heffen recht, indien dit recht voor de tijd van ten  

hoogste 25 jaar is uitgegeven;

c. het tienvoud van het jaarlijks te heffen recht, gedurende een verlenging van de termijn als

bedoeld in onderdeel A van deze tarieventabel;

d. het tienvoud van het jaarlijks te heffen recht voor het onderhoud van gedenkstenen op 

algemene graven.

e. De onder 2 a,b,c,d, genoemde afkoopsommen worden gekort met 10% 

f. incidenteel onderhoud aan een graf op aanvraag



H. CREMEREN

1. Voor het cremeren van een overledene: 

a. van een persoon van 12 jaar en ouder € 1.469,00

incl. gebruik aula voor de duur van 1 uur (incl in/uitloop).

incl. gebruik familiekamer vanaf 15 minuten voor aanvang vastgelegde aulatijd

incl. gebruik horecafaciliteit  voor de duur 60 minuten (i.c.m. auladienst)

gebruik van de muziekinstallatie, opname van de plechtigheid op usb, alsmede internetuitzending

bewaren van de as in de algemene nis gedurende het eerste half jaar na crematie

b. van een kind tot 12 jaar € 653,00

2. Voor het cremeren van een overledene zonder gebruik van faciliteiten en zonder aanwezigheid 

van familie:

a. van een persoon van 12 jaar en ouder € 499,00

b. van een kind tot 12 jaar € 278,00

c. boeking en betaling via digitaal systeem € 399,00

3. Voor het cremeren van een overledene zonder gebruik van faciliteiten en met aanwezigheid 

van familie gedurende 30 minuten:

a. van een persoon van 12 jaar en ouder € 750,00

b. van een kind tot 12 jaar € 375,00

4. Verlenging van de crematieplechtigheid (vooraf vastgelegd)

per blok van 15 minuten € 91,00

5. Verlenging tijd horecafaciliteiten (vooraf vastgelegd)

Per blok van 15 minuten € 91,00

6. Voor het gebruik van de vleugel in de aula van het crematorium met pianist € 128,00

7. Voor elke extra opname van de auladienst op usb, per stuk € 28,00


