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TARIEVENLIJST 2018 
 

 
bedrag in € 

 
Totaal in € 

Particuliere grafkelder, voor 3 begrafenissen   

Uitgifte particuliere grafkelder voor 20 jaar 3.200  

Termijnverlenging particuliere grafkelder met 10 jaar 1.600  

Openen en sluiten particuliere grafkelder 650  

Bijzetting in particuliere grafkelder 390  

Algemene grafkelder   

Uitgifte algemene grafkelder voor 10 jaar incl. openen en sluiten 800  

Particulier graf, voor 3 begrafenissen   

Uitgifte particulier graf voor 20 jaar 2.580  

Termijnverlenging particulier graf met 10 jaar 1.290  

Openen en sluiten particulier graf 525  

Opnieuw inruimen van een particulier graf 485  

Bijzetting urn in een particulier graf 430  

Particulier kindergraf   

Uitgifte particulier kindergraf voor 20 jaar 650  

Termijnverlenging particulier kindergraf voor 10 jaar 325  

Openen en sluiten particulier kindergraf 230  

Particuliere urnengrafkelder, voor 2 bijzettingen   

Uitgifte particuliere urnengrafkelder voor 10 jaar, inclusief 1e bijzetting 1.180  

Termijnverlenging particuliere urnengrafkelder met 10 jaar 1.180  

Bijzetting 2e urn 185  

Particuliere urnennis, voor 3 bijzettingen   

Uitgifte particuliere urnennis voor 10 jaar, inclusief 1e bijzetting 1.125  

Termijnverlenging particuliere urnennis met 10 jaar 1.125  

Bijzetting 2e en 3e urn 185  

Diversen / extra’s   

Toeslag begraven buiten werktijd 440  

Toeslag begraven in particulier kindergraf buiten werktijd 190  

Toeslag bijzetting urn buiten werktijd 125  

Gebruik kapel, eerste 45 minuten 240  

Gebruik kapel, elk volgend halfuur of deel ervan 120  

Opgraven en herbegraven binnen begraafplaats 265  

Opgraven voor herbegraven elders 555  
   

TOTALE KOSTEN   

 
 Algemene informatie: 
(1) Alle graftarieven zijn inclusief de kosten van het algemeen onderhoud van de begraafplaats. 
(2) Van particuliere grafkelders, graven, urnengrafkelders, urnennissen en kindergraven kan de 

uitgiftetermijn verlengd worden. Tijdig vóór het aflopen van de termijn ontvangt de rechthebbende van 
het graf, de grafkelder, de nis of het kindergraf bericht over deze verlengingsmogelijkheid, als de 
adresgegevens van degene die op dat moment rechthebbende is bij de begraafplaats bekend zijn. 

(3) De uitgiftetermijn van algemene grafkelders kan niet verlengd worden. Tijdig vóór het aflopen van de 
termijn ontvangt de gebruiker van de grafkelder bericht over de afloop, als de adresgegevens van 
degene die op dat moment de gebruiker is bij de begraafplaats bekend zijn. 

(4) De begraafplaats biedt de mogelijkheid urnen te doen bijzetten in een particulier graf.  
(5) Over de consequenties van begrafenissen en/of bijzettingen in bestaande graven, grafkelders en nissen 

voor de uitgiftetermijn kan de beheerder informatie verstrekken. 
(6) Openingstijden begraafplaats: alle weekdagen van 9.00 tot 16.30 uur. 
 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
 Werktijden op de begraafplaats: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. 
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