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Tarieven bij uitgifte van een nieuw graf (20 jaar) Grafrecht en onderhoud    
    
Enkelgraf (20 jaar) (incl. € 200,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €           900,00    
Dubbeldiep graf (20 jaar) (incl. € 200,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €           900,00    
Familiegraf (20 jaar) (incl. € 400,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €        1.800,00    
Dubbelbreed graf (20 jaar) (incl. € 400,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €        1.800,00    
Urnengraf (20 jaar) (incl. € 200,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €           900,00    
Kindergraf (20 jaar) (incl. € 200,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €           500,00    
Galerijgraf (20 jaar) (incl. € 200,00 bijdrage alg. onderhoud en steen, excl. graveren)  €        3.200,00    
Uitstrooien as op strooiveld (incl. gedachtenisplaatje)  €           150,00    

Bijzetting van kist of urn in een bestaand graf of urnengraf** aantal jaren / 20 x tarief 
(urn)graf 

 

Bij uitgifte van een nieuw graf worden tevens de ruimingskosten*** in rekening 
gebracht.   

    

    
** Bij bijzetting van een kist of urn in een bestaand graf dan wel urnengraf wordt de termijn met 20 jaar   
verlengd. De reeds betaalde periode van de eerste plaatsing wordt naar rato verrekend (... / 20 x € 900,00   
resp. € 1800,00).    

    
Verlenging grafrechten 10 jaar (verlenging met 5 jaar of 20 jaar ook mogelijk naar rato)   

    
Enkelgraf (10 jaar) (incl. € 100,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €           450,00    
Dubbeldiep graf (10 jaar) (incl. € 100,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €           450,00    
Familiegraf (10 jaar) (incl. € 200,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €           900,00    
Dubbelbreed graf (10 jaar) (incl. € 200,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €           900,00    
Urnengraf (10 jaar) (incl. € 100,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €           450,00    
Kindergraf (10 jaar) (incl. € 100,00 bijdrage algemene onderhoudskosten)  €           250,00   
Galerijgraf (10 jaar) (incl. € 100,00 bijdrage alg. onderhoud en steen, excl. graveren)  €        1.600,00    
    
Ruimingskosten***    
    
Ruimingskosten urnengraf (incl. uitstrooien as op strooiveld en gedachtenisplaatje)  €           150,00    
Ruimingskosten enkelgraf, dubbeldiep graf en kindergraf  €           250,00    
Ruimingskosten dubbelbreed graf, familiegraf en galerijgraf  €           400,00    
Ruimingskosten grafkelder  op aanvraag    
    
*** het bedrag ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafmonument, grafteken(s),  
fundering en/of grafbeplanting alsmede het aanvullen en verdichten van gronden na het ruimen van het graf 
komt voor rekening van rechthebbende na beëindiging van het grafrecht.    
 
Bij voortijdige opgraving/ruiming van het graf in opdracht van de familie vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde 
grafrechten en onderhoudsbijdrage !  

 


