Tarieven 2020

GRAFRECHT (kosten voor huur van een graf)

per jaar c.q.
eenmalige
kosten

Particuliere graven

Graven kunnen zelf uitgezocht worden

5 jaar

Grafrecht voor één overledene, op het oude gedeelte
– vakken A t/m G
Deze graven kunnen een afwijkende maat hebben.

€ 1.734,00

€ 1.071,00

€ 1.938,00

€ 1.224,00

€ 2.244,00

€ 435,00

€ 870,00

€ 1.740,00

5 jaar

10 jaar

20 jaar

€ 400,00

€ 800,00

€ 1.600,00

Grafrecht voor maximaal drie overledenen,
in vakken J of K

€

87,00

Reserveren / optie

per jaar
/eenmalig

Reserveringskosten voor een graf
Aanvullende kosten: verplicht algemeen onderhoud

€
€

250,00
80,00

€

35,00

20 jaar

€ 918,00

Grafrecht voor twee overledenen, op het oude
gedeelte – vakken A t/m G
Deze graven kunnen een afwijkende maat hebben.

Verlenging grafrechten na einde eerste uitgifte
Bij een bijzetting wordt voor verlenging een evenredig
deel berekend t/m wettelijke grafrusttermijn 10 jr.

10 jaar

Kosten voor grafrecht worden berekend bij de eerste
bijzetting in het graf
Eenmalige optie - van 180 tot 365 dagen
(tot 180 dagen wordt niet in rekening gebracht)
Nieuwe mogelijkheden:
graven met een looptijd van 50 jaar
betonnen grafkelders

dubbele graven
extra grote graven

urnenzuilen

Particuliere kindergraven

10 jaar

20 jaar

Graf voor kinderen in bepaald gedeelte van vak K

€ 500,00

€ 1.000,00

5 jaar

10 jaar

20 jaar

€ 220,00
€ 270,00
€ 220,00

€ 440,00
€ 540,00
€ 440,00

€ 880,00
€ 1.080,00
€ 880,00

Urnengraven voor maximaal 3 urnen

eenmalig

Grafrecht urnenzandgraf (50 x 50 cm)
Grafrecht urnenkelder (50 x 50 cm)
Verlenging grafrecht urnengraf/-kelder
Aanschaf urnenkelder voor plaatsing in particulier graf
(plaatsingskosten afhankelijk van het grafmonument)

€ 162,00
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KOSTEN VOOR HET BEGRAVEN

per jaar c.q.
eenmalige
kosten

5 jaar

10 jaar

20 jaar

Particulier graf
Vanaf 12 jaar en ouder
Extra kosten bij een kistmaat groter dan 73 x 213 cm
(inclusief handgrepen)
Van 6 jaar tot 12 jaar
Van 1 tot 6 jaar
Tot 1 jaar
Het bijzetten van asbussen in een particulier graf,
urnengraf of -kelder

€ 867,00

As verstrooien in tuinstrookje van een particulier graf
As verstrooien in een particulier graf

€ 195,00
afnemen/stellen/herplaatsen van het
op aanvraag gedenkteken of de grafbedekking

Algemeen graf (voor twee willekeurige overledenen)

Graven kunnen niet zelf uitgezocht worden

€
€
€
€
€

150,00
425,00
300,00
200,00
285,00
Deze kosten zijn exclusief het

De kosten voor het begraven in een algemeen graf
Afkoop kosten algemeen onderhoud
Verlenging is niet mogelijk.
De graven worden na 10 jaar geruimd.
Herbegraven is wel mogelijk. Vraag naar de tarieven.

€ 600,00
€ 380,00

Algemeen graf op het kinderhof

10 jaar

De kosten voor het begraven tot 1 jaar
De kosten voor het begraven van 1 tot 6 jaar
Afkoop kosten algemeen onderhoud

€ 160,00
€ 235,00
€ 275,00

Toeslagen

eenmalige kosten

Toeslag voor begraven op zaterdag.

€ 695,00

Toeslag voor het niet op tijd (later dan 2 dagen na
overlijden) doorgeven van een afwijkende kistmaat
(groter dan 73 cm x 213 cm inclusief handgrepen).

i.v.m. het opnieuw graven van het graf
€ 850,00 – particulier graf
€ 600,00 algemeen graf

VERPLICHTE ONDERHOUDSBIJDRAGEN

per jaar

Particulier-, kinder-, urnengraf, urnenkelder
Kosten algemeen onderhoud
Afkoop kosten algemeen onderhoud

€

5 jaar

10 jaar

20 jaar

80,00
€ 400,00

€ 800,00

€ 1.600,00

Het algemeen onderhoud is een verplichte bijdrage voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Het
omvat o.a. het snoeien en aankopen van bomen, heggen en planten; serviceverlening zoals watertappunten,
gieters en openbare toiletvoorzieningen; blad verwijderen - de rest van het jaar dient u het onkruid/blad zelf
van uw grafmonument te verwijderen, of u kunt hiervoor ook een onderhoudsabonnement afsluiten.
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AFSCHEID/DIENST/GRAFGANG/GEBRUIK TUINKAMER

eenmalige kosten

Ook mogelijk voor crematiediensten of begrafenis elders
U reserveert de door u gewenste tijdsduur voor de gehele plechtigheid
(afscheid/dienst in kapel of tuinkamer/grafgang/condoleance na
afloop), onafhankelijk van welke ruimtes u gebruikt.
Totale tijd:
1,5 uur
2 uur
2,5 uur
3 uur
3,5 uur
4 uur

€ 475,00
€ 575,00
€ 725,00
€ 875,00
€ 1.025,00
€ 1.175,00

Verlenging is mogelijk per 15 minuten

€

TUINKAMER

eenmalige kosten

Inzet extra personeel tijdens de condoleance per 30 minuten
bij 75 - 99 gasten
bij 100 - 150 gasten
bij 151 en meer gasten

€ 60,00
€ 100,00
€ 150,00

81,50

Toeslag op zaterdag (zonder begraven op Buitenveldert)
voor uitvaartdienst óf uitsluitend gebruik tuinkamer

€ 195,00 per uur

OVERIGE KOSTEN

eenmalige kosten

Aanwezigheid koster indien er uitsluitend begraven wordt (doorloper)
Gebruik rijdende baar
Cd-opname van de plechtigheid
Gebruik van Lcd-scherm
Overschrijven grafrecht naar nieuwe rechthebbende
Grafmarkeerder (tijdelijk naambordje bij het graf voor max. 1 jaar)
Pianogebruik in de tuinkamer

€ 160,00
€ 55,00
€ 31,00
€ 62,00
€ 38,75
€ 57,00
€ 92,00

Gratis dienstverlening
• Gebruik van de familiekamer voorafgaand aan de begrafenis, kapel- of crematiedienst. Max. 12 personen
• Bijplaatsen van 50 stoelen in de kapel indien nodig (totaal aantal zitplaatsen is dan 150)
• Geluidsversterkende apparatuur bij het graf
• Het luiden van de klok
• R.-K. attributen
Extra’s kapel / tuinkamer
Het is mogelijk extra stoelen te huren tegen de dan geldende huurprijs. Heeft u andere attributen nodig of wilt
u in de geest van de overledene de tuinkamer zelf ‘aankleden’? Informeer naar de mogelijkheden.
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OVERIGE KOSTEN GRAVEN
Afnemen/stellen/herplaatsen gedenkteken op een particulier graf ten
tijde van een begrafenis:
• monument met een afmeting van 70/98 x 200 cm
• monument met een afmeting van 118 x 230 cm
• monument voor dubbele graven: 1½ x een van bovenstaande tarieven
• monument kleiner dan 70 x 200 cm
Afnemen/terugplaatsen grafbedekking (planten e.d.) particulier graf
Afnemen/terugplaatsen monument urnengraf -kelder
In bijzondere gevallen kunnen de kosten worden verhoogd, o.a. bij vorst of
meer dan normale grootte van de steen, complexe monumenten, etc.
Levering grafgroen
Samenvoegen stoffelijke resten na de wettelijke grafrusttermijn (indien
mogelijk) per graflaag
Opgraven na wettelijke grafrusttermijn, per stoffelijk overschot
Verlof tot opgraven
Verwijderen/vernietigen grafmonument
Verwijderen/vernietigen grafmonument urnengraf, -kelder

eenmalige
kosten

€ 295,00
€ 345,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 56,00
€

75,00

€ 425,00
€ 636,50
€ 62,00
€ 150,00
€ 53,00

VERGUNNINGSKOSTEN

eenmalige kosten

Gedenkteken algemeen graf
Gedenkteken particulier graf – nieuw en vervanging
Gedenkteken urnengraf of urnenkelder
Aanbrengen van inscriptie
Gedenkteken kindergraf vak K
Gedenkteken algemeen graf kinderhof
Gedenkteken particulier graf kinderhof

€ 75,00
€ 137,50
€ 75,00
€ 72,50
€ 90,00
€ 50,00
€ 70,00

VERZORGING VAN UW GRAF
U onderhoudt zelf het graf en de beplanting. Tegen vergoeding kunt u dit ook laten uitvoeren door
onze hoveniers. Wij bieden u de volgende mogelijkheden:
Beplanting
• Snoeien, c.q. verwijderen van beplanting
• Levering en verzorging van beplanting
• Passend onderhoudscontract
• Leveren van bloemstukken en boeketten
Monument
• Opknappen en restaureren van uw grafmonument
Prijzen zijn uiteraard afhankelijk van de grootte en de staat van graf en/of monument, de keuze van
beplanting of de uitvoering van de overige werkzaamheden. U kunt bij ons een vrijblijvende offerte
aanvragen, ook als uw wens voor extra onderhoud er niet bij vermeld staat.
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URNENZUILEN (inclusief naamplaat)

per jaar/
eenmalig

5 jaar

10 jaar

20 jaar

Koop particuliere/familiezuil
Tulp met zuil voor 3 à 4 urnen
Klaproos met zuil voor 3 à 4 urnen
Tulp met zuil voor 1 à 2 urnen
Klaproos met zuil voor 1 à 2 urnen
Verplichte bijdrage algemeen onderhoud
Bijzetting per asurn

€ 2.280,00
€ 2.579,00
€ 1.971,00
€ 2.267,00
€
80,00
€ 159,50

Huur particuliere/familiezuil

per jaar/
eenmalig

Tulp met zuil voor 3 à 4 urnen
Klaproos met zuil voor 3 à 4 urnen
Tulp met zuil voor 1 à 2 urnen
Klaproos met zuil voor 1 à 2 urnen
Verplichte bijdrage algemeen onderhoud
Bijzetting per asurn

€ 80,00
€ 159,50

Huur van plek in gemeenschappelijke zuil

per jaar

(Voor asurnen van overledenen die geen familieband hebben) /eenmalig

Huur
Verplichte bijdrage algemeen onderhoud
Bijzetting per asurn

€ 40,00
€ 159,50

€ 400,00

€ 800,00

5 jaar
€
€
€
€
€

495,00
525,00
395,00
425,00
400,00

10 jaar
€ 990,00
€ 1.050,00
€ 790,00
€ 850,00
€ 800,00

5 jaar
€ 295,00
€ 200,00

€ 1.600,00

20 jaar
€ 1.980,00
€ 2.100,00
€ 1.580,00
€ 1.700,00
€ 1.600,00

10 jaar
€ 590,00
€ 400,00

Verstrooiing van as
In de loop van 2020 bieden wij u de mogelijkheid om
as te (laten) verstrooien in de aarde op een speciaal
gedeelte in vak A, achter de graven.

GEDENKMUUR

5 jaar

Gedenksteen - met zwarte/witte verf)
Gedenksteen - met goudverf
Verlenging steen aan gedenkmuur

€ 367,00
€ 428,50
€ 122,50
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TARIEVEN ROUWCENTRUM
KOEL- EN VERZORGINGSRUIMTE

tijdsduur

Verblijf tot begrafenis of crematie,
incl. ½ uur gebruik verzorgingsruimte
Verblijf is uit te breiden met:
Familiebezoek / kist sluiten
Afscheid nemen
Het in ontvangst nemen in of ophalen uit het
rouwcentrum van een overledene op werkdagen
na 17.00 uur en in het weekend

eenmalige kosten
€ 357,00

per 15 min
per uur

€ 50, 00 1 )
€ 200,00 1 )

per half uur €

81,50

Dagelijkse controle overledene

€

81,50

Assistentie in het rouwcentrum

per 15 min. €

36,00

Gebruik verzorgingsruimte voor rituele bewassing
(maximaal 10 personen)

per uur

p.p.

€ 117,50

24 UURS-KAMER

eenmalige kosten

Gebruik 24 uurs-kamer met elektronische sleutel,
bestemd voor gebruik door directe familie, tot de
dag van de uitvaart

€ 710,00

Verblijf is uit te breiden met:
Afscheid nemen

per uur

€ 200,00 1)

Afscheid nemen in de rouwkamer is uitsluitend.
bedoeld voor besloten kring. Een gepland afscheid
dient te allen tijde met de begraafplaats te worden
afgestemd.
24 uurs-kamer
Enkele dag

€ 185,00

TOESLAG VOOR FAMILIEBEZOEK EN/OF AFSCHEID

eenmalige kosten

1)

€ 130,00

Weekend

Prijzen zijn exclusief consumpties.
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