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TARIEVENLIJST BEGRAAFPLAATS 2020, versie 202006_3 

 

 

1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en 
begraven houden 

 a. voor een periode van 20 jaren  € 1610 
 b. voor een periode van 10 jaren bij verlenging  € 1045 
 c. voor een periode van 20 jaren bij verlenging  € 1610 
 
2. Voor het onderhoud behorende bij het verleende recht tot het doen 

begraven en begraven houden 
 a. voor een periode van 20 jaren € 850 

b. voor een periode van 10 jaren bij verlenging € 555 
c. voor een periode van 20 jaren bij verlenging € 850 

 
3. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en 

bijgezet houden van urnen of asbussen in een urnengraf 
 a. in een urnengraf voor een periode van 20 jaren                        € 805  
 b. verlengen voor een periode van 10 jaren                                   € 525 
 c. verlengen voor een periode van 20 jaren € 805 
 
4. Voor het plaatsen van een urn in een bestaand graf of urnengraf  €160 
 
5. Voor het onderhoud behorende bij het verleende recht tot het doen 

plaatsen van urnen of asbussen in een urnengraf 
a. voor een periode van 20 jaren € 425 
b. voor een periode van 10 jaren bij verlenging € 280 
c. voor een periode van 20 jaren bij verlenging € 425 

 
6. Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon 
         van 3 jaar of ouder, boven: 
 1 diep                                                                                          € 956 
 2 diep                                                                                          € 992 
 3 diep                                                                                          € 1041 
 
7. Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon 
 van 3 jaar of ouder, beneden: 
 1 diep                                                                                           € 615 
 2 diep                                                                                           € 640 
 3 diep                                                                                           € 663 
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8. Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind 

tot 3 jaar, zowel boven als beneden  € 455 
 
9. 1. Voor het lichten van een stoffelijk overschot  € 1065 
 2. Voor het weer opnieuw begraven in hetzelfde graf  € 410 
 3. Voor het weer begraven in een ander graf  € 640 
 4. Voor het lichten van een asbus  € 200 
 5. Voor het weer terugplaatsen van een asbus  € 45 
 6. Voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende  € 920 
 
Voor het graven en sluiten van een graf op zaterdag zal er een toeslag van 50% op 
bovenstaande prijzen worden gerekend. 
 
Deze tarievenlijst is vastgesteld op de CvK vergadering van 11 juni 2020 en treedt met 
onmiddellijke ingang in werking. 


