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Tarieven grafrecht

Graf Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het
doen begraven en begraven houden wordt geheven:

Tarieven voor nieuwe uitgifte 20 jaar

1 Grafrecht 1.416,00

2 Graf openen (per keer) 1.383,00

3 Onderhoud kerkhof 1.037,00

3.836,00

Urn Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het
doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt 
geheven:

Tarieven voor nieuwe uitgifte 20 jaar

1 Grafrecht 1.155,00

2 Urnengraf openen (per keer) 771,00

3 Onderhoud kerkhof 519,00

2.445,00

Art. 11 lid 2. van het reglement begraafplaats bepaalt het volgende: Standaard-uitgifte is 20 jaar. Bij een 2e en 3e inlage kan de termijn alleen verlengd worden, wanneer de 
minimale grafrust van 10 jaar niet gewaarborgd wordt. Bij minder dan 10 jaar grafrust worden de grafrechten verlengd tot 20 jaar grafrust. Het tarief is daarbij naar rato.
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Opmerking: Begraven in een grafkelder is mogelijk. Daarvoor wordt op de begraafplaats een aparte ruimte gereserveerd. De kosten van de grafkelder zijn uiteraard voor de 
rechthebbende (dient door de familie, die dit wil, geregeld en betaald te worden).

Tarieven verlenging grafrecht 

Onderstaande tarieven gelden voor verlenging.
Dit betreft alleen de tarieven na afloop van de termijn van het grafrecht en onderhoud kerkhof. Dan kan verlengd worden voor 10 of 20 jaar.

Graf Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het
doen begraven en begraven houden wordt geheven:

Tarieven voor verlenging van het 
recht en onderhoud 10 jaar

Tarieven voor verlenging van het 
recht en onderhoud 20 jaar

1 Grafrecht 708,00 1.416,00

2 Onderhoud kerkhof 512,00 1.024,00

1.220,00 2.440,00

Urn Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het
doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

Tarieven voor verlenging van het 
recht en onderhoud 10 jaar

Tarieven voor verlenging van het 
recht en onderhoud 20 jaar

1 Grafrecht 554,00 1.108,00

2 Onderhoud kerkhof 263,00 526,00

817,00 1.634,00

Overige tarieven

Graf
Bijzetten van een urn in een graf €    767,00
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Tarieven grafrecht kinderen

A Graf voor kind boven de 7 jaar op de begraafplaats is het volle tarief

B Graf voor kind beneden de 7 jaar op de 
kinderbegraafplaats:

Graf Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het
doen begraven en begraven houden wordt geheven:

Tarieven voor nieuwe uitgifte 20 jaar

1 Grafrecht 528,00

2 Graf openen (per keer) 496,00

3 Onderhoud kerkhof 448,00

1.472,00

Tarieven verlenging grafrecht kindergraven indien grafrecht is verlopen

Onderstaande tarieven gelden voor verlenging
Dit betreft alleen de tarieven na afloop van de termijn van het grafrecht en onderhoud kerkhof. Dan kan verlengd worden voor 10 of 20 jaar.

Graf Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het
doen begraven en begraven houden wordt geheven:

Tarieven voor verlenging van het 
recht en onderhoud 10 jaar

Tarieven voor verlenging van het 
recht en onderhoud 20 jaar

1 Grafrecht 264,00 528,00

2 Onderhoud kerkhof 224,00 448,00

488,00 976,00
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