Tarieven 2017
GRAFRECHT (kosten voor aanschaf van een graf)

per jaar c.q.
eenmalige
kosten

5 jaar

10 jaar

20 jaar

n.v.t.

€ 900,00

€ 1.800,00

n.v.t.

€ 1.020,00

€ 2.040,00

€ 375,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 362,50

€ 725,00

€ 1.375,00

€ 485,00
€ 242,50

€ 970,00
€ 485,00

€ 180,00
€ 240,00
€ 150,00

€ 360,00
€ 480,00
€ 300,00

€
€
€

€ 362,50

€ 725,00

€ 1.375,00

Particuliere graven
Graf uitzoeken op het oude gedeelte,
voor één of twee overledenen
Deze graven kunnen een afwijkende maat hebben.

Graf uitzoeken in vak J of K,
voor drie overledenen
Verlenging grafrechten na einde eerste aanschaf
Bij een bijzetting wordt voor verlenging een evenredig deel
berekend t/m wettelijke grafrusttermijn 10 jr.

€

Reserveringskosten voor een graf

€ 800,00

Aanvullende kosten bij reservering:
* Jaarlijks onderhoud voor 1, 5, 10 of 20 jaar
* Bij 1ste begraving worden de kosten voor grafrecht
en begraafrecht in rekening gebracht.

€

72,50

Eénmalige optie - van 180 tot 360 dagen
(tot 180 dagen wordt niet in rekening gebracht).

€

32,50

75,00

Het is mogelijk om op diverse plekken op de
begraafplaats een dubbel graf uit te zoeken.
Particuliere kindergraven
Graf uitzoeken:
* Graf voor kinderen in bepaald gedeelte van vak K)
* Graf op het kinderhof (tot 6 jaar)

n.v.t.
n.v.t.

Grafkelder (beton) Informeer naar de mogelijkheden
Urnen
Urnengraf (50 x 50)
Urnenkelder (50 x 50)
Verlenging urnengraf/-kelder
Aanschaf urnenkelder voor plaatsing in particulier graf

720,00
960,00
600,00

€ 155,00

(plaatsingskosten afhankelijk van het grafmonument)

Reserveringskosten voor een urnengraf of -kelder

€ 400,00

Aanvullende kosten bij reservering:
* Jaarlijks onderhoud voor 1, 5 of 10 of 20 jaar
* Bij 1ste bijzetting kosten voor grafrecht en bijzetting. €

72,50
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BEGRAAFRECHT
(kosten voor het begraven van een overledene
in een graf)
Particulier graf
Vanaf 18 jaar en ouder
Van 6 jaar tot 18 jaar
Van 1 tot 6 jaar
Tot 1 jaar
Het bijzetten van asbussen in een particulier graf,
urnengraf of -kelder
As verstrooien in tuintje van een particulier graf
As verstrooien in een particulier graf

per jaar c.q.
eenmalige
kosten
€
€
€
€

5 jaar

10 jaar

20 jaar

795,00
390,00
250,00
170,00

€ 275,00
€ 185,00
op aanvraag

Deze kosten zijn exclusief het afnemen, stellen en herplaatsen van
het gedenkteken of van de grafbedekking.

Algemeen graf (voor twee willekeurige overledenen):
De kosten voor het begraven in een algemeen graf,
exclusief het jaarlijks onderhoud gedurende 10 jaar.

n.v.t.

€ 600,00

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

€ 160,00
€ 235,00

n.v.t.
n.v.t.

€ 725,00

€ 1.375,00

€ 500,00
€ 265,00
€ 350,00

n.v.t.
n.v.t.
€ 700,00

Verlenging is niet mogelijk. De graven worden na 10 jaar geruimd.
Herbegraven is mogelijk. Vraag naar de tarieven.

Toeslag voor begraven op zaterdag

€ 800,00

Algemeen graf op het kinderhof
Tot 1 jaar (exclusief jaarlijks onderhoud)
Van 1 tot 6 jaar (exclusief jaarlijks onderhoud)
ONDERHOUDSBIJDRAGEN (verplicht)
Jaarlijks onderhoud particulier-, kinder-, urnen€
/keldergraf
Afkoop jaarlijks onderhoud particulier-, kinder-, urnen/keldergraf
Afkoop onderhoud algemeen graf
Afkoop onderhoud kinderhof (algemene graven)
Afkoop onderhoud kinderhof (particuliere graven)
OVERIGE KOSTEN GRAVEN
Afnemen, stellen, herplaatsen van een gedenkteken
op een particulier graf
Afnemen en terugplaatsen van grafbedekking
(planten e.d.) op een particulier graf

72,50
€ 362,50
n.v.t.
n.v.t.

€ 275,00
€ 175,00

In bijzondere gevallen kunnen de kosten worden verhoogd, o.a.
bij vorst of meer dan normale grootte van de steen, etc.

Levering grafgroen
Samenvoegen (indien mogelijk) per graflaag
Opgraven na 10 jaar wettelijke grafrusttermijn,
exclusief overige kosten
Verlof tot opgraven
Verwijderen/vernietigen grafmonument

€ 74,00
€ 413,00
€ 600,00
€ 60,00
€ 129,50
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eenmalige
kosten
AFSCHEID/DIENST/GRAFGANG/CONDOLEANCERUIMTE
U reserveert de door u gewenste tijdsduur voor de gehele plechtigheid
(afscheid/dienst in kapel of condoleanceruimte/grafgang/condoleance na
afloop), onafhankelijk van welke ruimtes u gebruikt.
Totale tijd:
2,5 uur
3 uur
3,5 uur
4 uur
4,5 uur
5 uur
Verlenging is mogelijk per 15 minuten
KAPEL EN CONDOLEANCERUIMTE VOOR EEN DIENST
Gebruik kapel
Kapelgebruik per uur of gedeelte daarvan
(incl. gebruik van orgel of piano)
Uitsluitend absoute in kapel (max. 15 minuten!)
Gebruik van de condoleanceruimte t.b.v. een dienst
Per uur of gedeelte (incl. gereedmaken van de ruimte)

€ 600,00
€ 750,00
€ 900,00
€ 1.050,00
€ 1.200,00
€ 1.350,00
€ 75,00

€ 430,00
€ 135,00
€ 325,00

Ook zonder begraving kunt u deze ruimtes gebruiken.
CONDOLEANCERUIMTE
Gebruik voor condoleren per uur ofgedeelte daarvan

€ 198,00

Inzet extra personeel condoleanceruimte per uur
bij 75 - 99 gasten
bij 100 - 150 gasten
bij 151 en meer gasten

€
€
€

44,00
74,00
99,00

Gratis dienstverlening
• Gebruik van de familiekamer voorafgaand aan de begrafenis of kapeldienst. Maximaal 12 personen.
• De aanwezigheid van de koster (behalve bij doorloper – zie overige kosten).
• Bijplaatsen van 50 stoelen in de kapel indien nodig (standaard aantal zitplaatsen in de kapel is 100).
• Geluidsversterkende apparatuur bij het graf.
• Het luiden van de bel.
• R.-K. attributen.
Extra's kapel/condoleanceruimte
Het is mogelijk extra stoelen te huren tegen de dan geldende huurprijs.
Heeft u andere artikelen nodig of wilt u in de geest van de overledene de condoleanceruimte zelf
‘aankleden’? Informeer naar de mogelijkheden.
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OVERIGE KOSTEN
Aanwezigheid koster bij begrafenis zonder gebruik van kapel en
condoleanceruimte (“doorloper”)
Gebruik rijdende baar
CD-opname van de plechtigheid
Gebruik van laptop/LCD-scherm
Overschrijven grafrecht naar nieuwe rechthebbende
Grafmarkeerder (tijdelijk naambordje bij het graf voor max. 1 jaar)

€ 149,00
€ 55,00
€ 30,00
€ 60,00
€ 36,00
€ 55,00

5 jaar
GEDENKMUUR
Gedenksteen - met zwarte/witte verf
Gedenksteen - met goudverf
Verlenging gedenkmuur

10 jaar

€ 350,00
€ 410,00
€ 115,00

VERGUNNINGSKOSTEN
Gedenkteken algemeen graf
Gedenkteken particulier graf
Gedenkteken urnengraf of urnenkelder
Aanbrengen van inscriptie
Gedenkteken kindergraf vak K
Gedenkteken algemeen graf kinderhof
Gedenkteken particulier graf kinderhof

€ 460,00
€ 510,00

€ 75,00
€ 129,50
€ 79,50
€ 69,50
€ 85,00
€ 45,00
€ 62,50

VERZORGING VAN UW GRAF
Nabestaanden onderhouden in principe zelf het graf en de beplanting. Maar tegen vergoeding
kunt u dit ook laten uitvoeren door onze hoveniers.
Wij bieden u de volgende mogelijkheden:
Beplanting
• Snoeien, c.q. verwijderen van beplanting
• Het plaatsen van voor- en/of najaarsplanten
• Passend onderhoudscontract
• Verversen van bloemen en leveren van bloemstukken
Monument
• Lijmen van breuken (banden, letterplaat, etc.)
• Het bijschilderen van de inscriptie, levering bronzen letters
• Ophogen en stellen van het monument
• Opknappen/schoonmaken van het grafmonument met hogedrukreiniger
• Grind levering/vervanging
• Levering 2e handsfundering raam of roef
• Levering 2e hands grafmonument
• Vastzetten van een letterplaat
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 mocht staan.
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Tarieven rouwcentrum
KOEL- EN VERZORGINGSRUIMTE
Verblijf tot begrafenis of crematie,
incl. 1 x rouwbezoek en/of 1 uur afscheid en
incl. een ½ uur verzorging zonder familie

€ 450,00 1) 2

Verblijf zonder afscheid tot begrafenis of crematie,
incl. een ½ uur verzorging zonder familie

€ 295,00

Verblijf zonder afscheid/verzorging

per 24 uur

€

60,00

Het in ontvangst nemen of ophalen van een
overledene op werkdagen na 18.00 uur en in het
weekend

per half uur €

80,00

Assistentie in het rouwcentrum

per 15 min. €

30,00

Verzorging in het rouwcentrum

op aanvraag

Gebruik verzorgingsruimte met nabestaanden

per uur

€

95,00

Gebruik verzorgingsruimte door ondernemer

per half uur €

30,00

Gebruik verzorgingsruimte voor rituele bewassing
(maximaal 10 personen)

per 2 uur

24 UURS-KAMER
Gebruik 24 uurs-kamer met pasjessysteem,
tot de dag van de uitvaart, incl. 1 uur afscheid nemen
met gebruik van de condoleanceruimte
24 uurs-kamer
Enkele dag
AFSCHEID (voorafgaand aan begrafenis of crematie)
Gebruik ruimte voor afscheid nemen

€ 225,00

€ 695,00

1) 2)

€ 125,00

per half uur € 100,00

1) 2)

Toeslag voor rouwbezoek en/of afscheid:
1)
2)

Maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur
Weekend

€ 80,00
€ 130,00

Prijzen zijn exclusief consumpties
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