
              Informatie over graven (2019)

Duur gebruik van de begraafplaats inclusief aula en/of condoleanceruimte is 2 uur.

Zonder gebruik van de aula en condoleanceruimte is het 1 uur.

Verlenging van de begraafplaats gaat per kwartier en bedraagt € 83,00 per 15 minuten.

Graf aan pad voor 25 jaar voor 1 pers. 

- afdeling A en B 950,00€           

Familiegraf aan pad voor 25 jaar voor 2 pers. 

- afdeling 27 t/m 29 1.495,00€        

- afdeling A t/m X. Deze graven mogen worden uitgezocht 1.495,00€        

- afdeling 1 t/m 22A Deze graven mogen worden uitgezocht 1.797,00€        

Familiegraf aan pad voor 10 jaar voor 2 pers. 

- afdeling A t/m X 598,00€           

- afdeling 1 t/m 22A 718,00€           

Familiegraf aan pad voor 25 jaar voor 2 pers. 

Gebruik begraafplaats met ruimten voor 2 uur incl. openen en sluiten van het graf 1.098,00€        

Gebruik begraafplaats zonder ruimten voor 1 uur incl. openen en sluiten van het graf 880,00€           

- jaarlijks onderhoud (eventueel af te kopen voor de hele periode) 90,00€             

- uitzoeken graf 57,00€             

- leges 50,00€             

Na 25 jaar kan het grafrecht steeds weer worden verlengd met 5 of 10 jaar. (zie tarieven verderop)

Familiegraf aan pad voor 10 jaar voor 2 pers. 

- Gebruik begraafplaats met ruimten voor 2 uur incl. begraafrecht 1.098,00€        

- Gebruik begraafplaats zonder ruimten voor 1 uur incl. begraafrecht 880,00€           

- jaarlijks onderhoud (eventueel af te kopen voor de hele periode) 90,00€             

- graf uitzoeken 57,00€             

- leges 50,00€             

Na 10 jaar kan het grafrecht steeds weer worden verlengd met 5 of 10 jaar. (zie tarieven verderop)

Familiegraf in het bos gelegen voor 25 jaar  

- afdeling 25A t/m 31A voor 2 personen 2.745,00€        

- afdeling 25A t/m 31A voor 4 personen 4.995,00€        

- Gebruik begraafplaats met ruimten voor 2 uur incl. begraafrecht 1.254,00€        

- Gebruik begraafplaats zonder ruimten voor 1 uur incl. begraafrecht 1.025,00€        

- jaarlijks onderhoud (eventueel af te kopen voor de hele periode) 120,00€           

- graf uitzoeken 57,00€             

- leges 50,00€             

Na 25 jaar kan het grafrecht steeds weer worden verlengd met 5 of 10 jaar. (zie tarieven verderop)



Keldergraf in het bos gelegen voor 25 jaar

- afdeling 1 t/m 22A voor 2 personen 6.061,00€        

- afdeling 1 t/m 22A voor 4 personen 7.889,00€        

- Gebruik begraafplaats met ruimten voor 2 uur incl. begraafrecht 1.502,00€        

- Gebruik begraafplaats zonder ruimten voor 1 uur incl. begraafrecht 1.275,00€        

- jaarlijks onderhoud (eventueel af te kopen voor de hele periode) 120,00€           

- graf uitzoeken 57,00€             

- leges 50,00€             

Na 25 jaar kan het grafrecht steeds weer worden verlengd met 5 of 10 jaar.

(tarieven hiervoor zijn op te vragen op ons kantoor)       

Kindergraf voor 25 jaar (afdeling 31) 900,00€           

Deze graven worden op volgorde uitgeven.

- begraafrecht met ruimten (2 uur) = openen en sluiten van het graf,   (0 - 12 jr) 549,00€           

- begraafrecht zonder ruimten (1 uur) = openen en sluiten van het graf (0 - 12 jr) 440,00€           

- jaarlijks onderhoud (eventueel af te kopen voor de hele periode) 57,00€             

- leges 50,00€             

Na 25 of 10 jaar kan het grafrecht steeds weer worden verlengd met 5 of 10 jaar.

(tarieven hiervoor zijn op te vragen op ons kantoor)       

Begraven in een algemeen graf 

In een algemeen graf worden 3 personen begraven. (zonder onderlinge relatie)

Na 10 jaar wordt het graf opgeheven.

- Gebruik begraafplaats met ruimten voor 2 uur incl. begraafrecht 1.097,00€        

- Gebruik begraafplaats zonder ruimten voor 1 uur incl. begraafrecht 869,00€           

- onderhoud per jaar (wanneer er een steen op het graf ligt) 57,00€             

- leges 50,00€             

Kosten verlengen grafrecht

padgraf Afd. 27 t/m 29 en A t/m X                             voor 5 jaar € 346,00

                                                                                         voor 10 jaar € 650,00

padgraf Afd. 1 t/m 22A                                                voor 5 jaar                                                                                                   € 405,00

                                                                                         voor 10 jaar € 762,00

Bosgraven afdeling 25A t/m 31A                               voor 5 jaar                                   € 785,00

                                                                                         voor 10 jaar € 1.521,00

Daarnaast betaalt u nog de onderhoudskosten 


