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T A R I E V E N L I J S T 
ex art. 40 van het begraafplaatsreglement. 

Conform de gemeentelijke tarieven 

                                                                                                              Besluit KB 

29okt2012 

Artikel 1. 

sub a, Werkzaamheden aan het (urnen)graf. 

1.1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot van 6 jaar  of ouder: 

1.1.1 in een enkel graf € 339,00            € 270,00 

1.1.2. voor het eerste stoffelijk overschot in een eigen dubbel graf: € 532,00     € 425,00 

1.1.3. voor het tweede stoffelijk overschot in een eigen dubbel graf: € 310,00   € 240,00 

1.1.4. in een kindergraf € 262,00                                                                         €  210,00  

P.S Deze tarieven worden niet geheven, omdat de begrafenisondernemer zelf voor het 

delven van een graf moet zorgen. 

 

Artikel 2. 

sub b, Bedrag voor het grafrecht. 

2.1. Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar  

voor een persoon van 6 jaar of ouder: 

2.1.1. voor een enkele graf: € 1017,00        €  810,00 

2.1.2. voor een dubbel graf: € 1243,00                                                              €  990,00 

2.1.3  voor een kindergraf: € 396,00                                                                  €  315,00 

2.1.4. voor een urnengraf  € 565,00         €  450,00 

2.1.5. voor het bijzetten van de eerset asbus in een urnengraf: € 314,00    €  250,00 

2.1.6. voor de tweede asbus in een urnengraf: € 88.00      €    70,00 

 

Artikel 3. 

Sub c. Voor de bestrijding van kosten van de door het bestuur uit te voeren onderhoud 

van de grafruimte van de begraafplaats, daaronder niet begrepen:het herstellen of 

vernieuwen van de grafbedekking. 

3.1.1. voor een enkel graf: € 328,00          €  260,00 

3.1.2. voor een dubbel graf: € 328,00        €  260,00  

3.1.3. voor een kindergraf: € 328,00        €  260,00 

3.1.4. voor een eigen urnengraf: € 226,00       €  180,00 

PS. Deze tarieven werden nog niet geheven omdat het onderhoud door vrijwilligers werd 

verricht.  

Artikel 4. 

Voor verlengingen van grafrechten gedurende 10 jaar 

4.1.1. voor een enkel graf: € 339,00       €  270,00 

4.1.2. voor een dubbel graf: € 452,00       €  360,00 

4.1.3. voor een kindergraf: € 198,00       €  160,00 

4.1.4. voor een urnengraf: € 226,00       €  180,00 
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Voor onderhoud als bedoeld in artikel 3, sub c bij verlengingen:       Besluit KB 29okt12 

4.1.5: voor een enkel graf: € 164,00             €  130,00 

4.1.6. voor een dubbel graf   € 164,00            €  130,00   

4.1.7: voor een kindergraf: € 164,00             €  130,00  

4.1.6. voor een urnengraf  € 90,00             €    72.00  

 

Artikel 5. 

Sub d. Voor bestrijding van kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken 

inclusief  fundering en grafbedekking na beëindiging grafrecht: 

5.1. op verzoek van de belanghebbende: € 262,00.           €  210,00  

 

Artikel 6. 

Overige rechten 

6.1. voor het opgraven van een stoffelijk overschot of de  

       overblijfselen: € 565,00               €  450,00  

6.2. voor het na opgraven weer opnieuw begraven in  

       hetzelfde graf: € 565.00                 €  450,00 

6.3. voor het opgraven of verwijderen van een asbus: € 88.00          €    70,00  

6.4. voor het weer terugplaatsen van een asbus: € 88,00           €    70,00 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het kerkbestuur dd. 29 oktober 2012. 

De voorzitter,                                                       De secretaris, 


