
            
Bijzondere bepalingen ten aanzien van tarieven per 01-01-2023.  
 
1. Werkzaamheden aan graftekens en / of –beplantingen zijn niet in de aan ommezijde vermelde 

tarieven begrepen. Opdrachten daartoe dienen door de rechthebbenden rechtstreeks aan 
derden te worden verstrekt. 

 
2.    Voor het begraven na 15.30 uur is 50% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief voor maken 

en sluiten van het graf. 
 Voor het begraven op zaterdag is 100% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief voor maken 

en sluiten van het graf. 
  
  
3. Gebruik kapel of aula voor een dienst (max. 1 uur): € 209,-. 
 Bij tijdsoverschrijding € 105,-- per half uur. Op zaterdagen geldt een toeslag van 100%. 
 Gebruik orgel in kapel € 63,- per gelegenheid.  
       Gebruik aula voor een condoleance: € 104,- per twee uur. Op zaterdagen geldt een toeslag van 

100%. 
Bij gebruik van de aula op zaterdag dient deze uiterlijk om 14.00 uur vrij te worden opgeleverd. 

   
4. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot is een bedrag verschuldigd van € 949,-. 

Voor elk ander stoffelijk overschot in hetzelfde graf € 360,-. 
Voor de opgraving van de stoffelijke resten van een kind tot en met 12 jaar is een bedrag 
verschuldigd van € 475,-. 
Voor de herbegraving van de stoffelijke resten geldt het aan ommezijde vermelde tarief van 
“Graf maken en sluiten”. 

 
5.    Voor het plaatsen van een grafteken en van een grafkelder zijn de volgende bedragen        
       verschuldigd:   Grafteken                          €     113,-  
                                      Grafkelder max. 2 pers.        €     588,- 
                                       Grafkelder max. 4 pers.        €  1 179,- 
 
        Voor de eventueel te benutten aanwezige funderingsstroken is een bedrag van € 88,- per graf  

verschuldigd.   
        De verschuldigde bedragen voor plaatsing grafteken en benutting funderingsstrook worden aan 

het uitvoerend natuursteenbedrijf in rekening gebracht. 
 
6. Voor het begraven of bijzetten van een asbus (urn) anders dan op de columbaria of het bijzetten 

van een asbus (urn) op een graf is een bedrag verschuldigd van € 200,-. 
 Op zaterdag  is 100% toeslag verschuldigd op het betreffend tarief. 
        Voor het opgraven van een asbus (urn) is een bedrag verschuldigd van € 200,-. 
 
 7. Voor het uitkiezen van een specifieke locatie (vrije grafkeuze) zijn zogeheten “kosten van 

aanwijzing” verschuldigd. Voor het reserveren van een specifieke locatie (vrije grafkeuze) zijn 
bovendien “reserveringskosten” verschuldigd. Zie hiervoor  ook het  AANHANGSEL BIJ HET 
REGLEMENT met betrekking tot vrije keuze en reserveren van graven.  

    Kosten van aanwijzing € 128,- 
          Reserveringskosten €   65,- 
      
Belangrijk. 
 
Aan de rechthebbende wordt een keuze gelaten of men een graf waarop een grafteken naar 
voorgeschreven model of een grafteken naar vrije keus (binnen gestelde richtlijnen) wenst.  
Deze keuze dient duidelijk bekend te worden gemaakt voordat een graf kan worden toegewezen. 
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