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Tarieven 

__________________________________________ 
 

Recht tot begraven;  maximaal 2 bijzettingen 
Voor een periode van 20 jaar*) met de mogelijkheid tot verlenging. 
 

Aankoop grafrecht familiegraf voor de periode van 20 jaar                                €  1.600,-- 

Aankoop grafrecht kindergraf voor de periode van 20 jaar   €     800,-- 

Openen en dichten van graf per bijzetting                                                         €  1.050,-- 

 
Begraven in een bestaand familiegraf kan mogelijk zijn. 

Tarieven en periode als hiervoor genoemd. 

Plaatsen van urnen in een familiegraf is mogelijk; de kosten van het openen 

en dichten van het graf en bijzetting van een urn worden op aanvraag verstrekt. 

Het streven is de oude monumenten zoveel mogelijk te handhaven. 

 

Recht tot plaatsen van  Urnen 

Urnenmuur: 
Aankoop plaatsingsrecht van 2 urnen in de urnenmuur  

voor de periode van 20 jaar*) inclusief gedenkplaat, exclusief inscriptie          €      900,-- 

Bijzetten van een urn per bijzetting                                                                  €      235,-- 

Urnentuin: 
Aankoop plaatsingsrecht van 4 urnen in een urnengraf  

voor de periode van 20 jaar*) voorzien van betonnen afdekplaat  

exclusief gedenkteken                                                                                           €   1.200,-- 

Formaat gedenksteen maximaal 55 cm x 80 cm, hoogte max. 75 cm. 

Bijzetten van een urn per bijzetting                                                                  €       235,-- 

 

As verstrooien  
Verstrooien van as op de strooiplek bij gedenkboom of  

aan de achterzijde langs de muur €         75,-- 

 

Algemene kosten 
Verplichte bijdrage onderhoudskosten per familiegraf, urnengraf of urnenmuur,  

exclusief kosten onderhoud gedenksteen, per jaar                                                 €        65,-- 

 

 

*) Er is beperkte mogelijkheid tot  reservering van een plaats.  

    Het graf- c.q. plaatsingsrecht moet op het moment van  reservering worden voldaan. 

    De termijn van 20 jaar gaat echter pas in op het moment dat de eerste bijzetting plaatsvindt. 

    De onderhoudskosten per jaar gaan in bij reservering. 

 

 

Voorts attenderen wij u nog op de mogelijkheid jaarlijks vrijwillig bij te dragen voor het behoud 

van de begraafplaats à € 55,-- per jaar. De begraafplaats heeft een ANBI status. 
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