Kostenoverzicht 2021
Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?
Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het
begraven op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert. Naast deze uitleg is er ook de algemene tarievenlijst.
Daarop vindt u de tarieven voor o.a. gebruik van kapel, tuinkamer en consumpties. Kosten voor de
uitvaartondernemer, zoals: rouwkaarten, transport, kist, advertentie en opbaring, vindt u niet in het
onderstaand overzicht.
Er zijn vier soorten graven:
1.
2.
3.
4.

Particulier graf (ook wel eigen graf genoemd)
Algemeen graf
Kindergraf
Urnengraf/urnenkelder/bovengrondse urnenplekken/urnenzuilen

Er zijn daarnaast verschillende soorten kosten:
1. Grafrecht, ofwel de huurkosten voor het door u gekozen graf.
2. Begraafrecht of bijzetten (bij ingebruikname van het graf en per volgende bijzetting betaalt u
eenmalig een bedrag voor het delven van het graf).
3. Verplicht algemeen onderhoud (bijdrage voor het onderhoud van de begraafplaats; hiervoor
wordt jaarlijks een vast bedrag in rekening gebracht. Het algemeen onderhoud kunt u eventueel
ook voor de gehele huurperiode van het graf afkopen).

1. Particulier graf
Particuliere graven worden uitgegeven voor een bepaalde tijd. Dat wil zeggen, dat u in eerste
instantie een graf voor tien of twintig jaar huurt. Daarna kunt u het graf(recht) tegen betaling steeds
opnieuw per 5, 10 of 20 jaar verlengen. Een aantal graven op onze begraafplaats zijn graven voor
onbepaalde tijd, de zogenoemde “eeuwigdurende graven”. Het is tegenwoordig echter niet meer
mogelijk om een eeuwigdurend graf aan te schaffen. De particuliere graven die wij tegenwoordig
uitgeven, bieden plaats aan maximaal twee of drie overledenen. Ook begraven in een grafkelder
(voor 1 tot 3 overledenen) behoort tot de mogelijkheden. Een particulier graf voor een of twee
overledenen kan worden uitgezocht op het oude gedeelte (vakken A, B, C, D, E, F en G) van de
begraafplaats (bestaat sinds 1835) en in de vakken J en K kunnen graven worden uitgezocht voor drie
overledenen.
Voor een particulier graf is één persoon – de rechthebbende – verantwoordelijk. De rechthebbende
is de eigenaar van het graf. Alleen de rechthebbende kan bepalen wie er in het graf wordt bijgezet.
Veelal gebeurt dat in overleg met de erfgenamen, c.q. familie. Wanneer de rechthebbende overlijdt,
is het noodzakelijk en verplicht om een nieuwe rechthebbende aan te wijzen. De rechthebbende is
gesprekspartner van Begraafplaats Buitenveldert en is het aanspreekpunt met betrekking tot het
algemeen onderhoud, het verlengen of het beëindigen van het grafrecht. Het is dan ook altijd van
groot belang ervoor te zorgen dat de begraafplaats over de juiste adresgegevens van de
rechthebbende beschikt.
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Particulier graf voor 1 overledene in de vakken A, B, C, D, E, F en G
Kan zelf worden uitgezocht. De kosten bij eerste aanschaf zijn:
10 jaar
10 jaar
20 jaar
- Grafrecht
€ 950,00
€ 950,00
€ 1.900,00
- Begraafrecht
€ 885,00
€ 885,00
€ 885,00
_________
_________
_________
Subtotaal
€ 1.835,00
€ 1.835,00
€ 2.785,00
Algemeen onderhoud 2021
€ 85,00
€ 85,00
Algemeen onderhoud afkoop
850,00
_________
_________
_________
Totaal
€ 1.920,00
€ 2.685,00
€ 2.870,00

Particulier graf voor 2 overledenen in de vakken A, B, C, D, E, F en G
Kan zelf worden uitgezocht. De kosten bij eerste aanschaf zijn:
10 jaar
10 jaar
20 jaar
- Grafrecht
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 2.200,00
- Begraafrecht
€ 885,00
€ 885,00
€ 885,00
_________
_________
_________
Subtotaal
€ 1.985,00
€ 1.985,00
€ 3.085,00
Algemeen onderhoud 2021
€ 85,00
€ 85,00
Algemeen onderhoud afkoop
850,00
_________
_________
_________
Totaal
€ 2.070,00
€ 2.835,00
€ 3.170,00

20 jaar
€ 1.900,00
€ 885,00
_________
€ 2.785,00
€ 1.700,00
_________
€ 4.485,00

20 jaar
€ 2.200,00
€ 885,00
_________
€ 3.085,00
€ 1.700,00
_________
€ 4.785,00

Particulier graf voor maximaal 3 overledenen in vak J of K
Kan zelf worden uitgezocht. De kosten bij eerste aanschaf zijn:

- Grafrecht
- Begraafrecht
Subtotaal
Algemeen onderhoud 2021
Algemeen onderhoud afkoop
Totaal

10 jaar
€ 1.250,00
€ 885,00
_________
€ 2.135,00
€ 85,00
_________
€ 2.220,00

10 jaar
€ 1.250,00
€ 885,00
_________
€ 2.135,00
850,00
_________
€ 2.985,00

20 jaar
€ 2.500,00
€ 885,00
_________
€ 3.385,00
€ 85,00
_________
€ 3.470,00
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Bijzetting in een particulier graf (en het verlengen van grafrechten en afkoop onderhoud)
Heeft u een particulier graf in uw bezit en wordt er een overledene in bijgezet, dan moeten wij vanaf
het moment van begraven rekening houden met een wettelijke grafrust van 10 jaar. Wanneer de
huur van het graf afloopt, moet de huur doorlopen tot 10 jaar na de laatste bijzetting.

Voorbeeld: U heeft een graf in 2015 gehuurd voor 20 jaar tot 2035 en iemand overlijdt in 2021,
dan betaalt u geen verlengingskosten (2021 + 10 jaar wettelijke grafrust is 2031, dit valt binnen de
huurperiode).
U heeft een graf in 2003 gehuurd voor 20 jaar tot 2023 en iemand overlijdt in 2021, dan betaalt u
8 jaar huur/verlengingskosten: (2031 – 2023 = 8 jaar bovenop de huurperiode). Indien het algemeen
onderhoud bij de aanschaf is afgekocht voor 20 jaar dan wordt ook deze voor de periode mee
verlengd.
Wanneer er een overledene in het particuliere graf wordt bijgezet zijn de kosten:
− Afnemen/stellen/plaatsen gedenkteken € 300,00 (monument 70/98 x 200 cm)
€ 350,00 (monument 118 x 230 cm)
€ 183,50 (monument kleiner dan 70 x 200 cm)
of € 183,50 als er geen monument is, maar wel planten e.d. die moeten worden weggehaald/
teruggeplaatst.
− Begraafrecht
€ 885,00
(Kinderen tot 1 jaar € 200,- / tot 6 jaar € 300,- / tot 12 jaar € 425,-)
− Verlenging grafrecht
€ 89,50 per jaar (indien van toepassing)
− Algemeen onderhoud
€ 85,00 per jaar (verlenging indien van toepassing)
Bij aanmelding van een bijzetting wordt nagegaan of er nog plaats is in het graf.
Is dit niet het geval dan zijn er (onder voorbehoud en tegen vergoeding) mogelijkheden om
overledenen in het graf samen te voegen. Dit kan echter alleen wanneer de laatst overledene langer
dan tien jaar geleden is begraven.

Rechthebbende: Wanneer de rechthebbende overlijdt, moet er binnen een jaar een nieuwe
rechthebbende worden aangewezen.

Reserveren van een graf:
De mogelijkheid bestaat om vooraf een graf te reserveren op een door uzelf uitgezochte locatie.
Hiervoor zijn eenmalige kosten verschuldigd van € 250,- en vanaf dat moment worden aanvullend
ook de kosten voor het verplicht algemeen onderhoud van de begraafplaats in rekening gebracht.
Dit kunt u per jaar betalen (kosten in 2020 € 85,00), maar ook voor meerdere jaren afkopen
(5 jaar € 425,- – 10 jaar € 850,- of 20 jaar € 1.700,-).
Het grafrecht (de kosten voor de huur van het graf) worden pas in rekening gebracht op het moment
dat het graf daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.
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2. Algemeen graf (voor 2 willekeurige overledenen)
Kan niet zelf worden uitgezocht.
Een algemeen graf is een graf voor 2 willekeurige overledenen. Een algemeen graf wordt uitgegeven
voor de periode van 10 jaar. Hierna worden de graven opgeheven en de stenen verwijderd. Indien
men wil, kan er na tien jaar alsnog besloten worden om de overledene opnieuw in een (nieuw)
algemeen graf of (nieuw/bestaand) particulier graf te laten herbegraven. Bij een algemeen graf
spreken we niet van een rechthebbende maar een aanvrager. De aanvrager heeft geen rechten over
het graf. In verband met de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar worden de algemene graven niet
eerder geruimd dan 10 jaar na de laatst overledene. Het ruimen van de algemene graven wordt
aangekondigd op de website (www.begraafplaats-buitenveldert.nl), op het mededelingenbord op de
begraafplaats en met een aankondigingsbordje bij het op te heffen vak. Hierna kan men eventueel
tot herbegraven overgaan. De begraafplaats bericht de aanvrager met betrekking tot het ruimen en
het herbegraven. Een aanvrager kan hier geen rechten aan ontlenen.
De aanvrager dient er zelf op te letten dat de begraafplaats over de juiste adresgegevens beschikt.
De kosten bestaan uit: het begraafrecht en het algemeen onderhoud. De totale kosten worden
ineens betaald.
-

Begraafrecht
Afkoop algemeen onderhoud

€
€

610,00
390,00

_________
Totaal

€ 1.000,00

De enige kosten die hier eventueel nog bijkomen, zijn de kosten van een steentje op het graf en de
bijbehorende vergunningskosten (€ 76,50). De prijs van de steen is afhankelijk van wat u zelf uitkiest.
U heeft een plek om 10 jaar lang naar toe te gaan zonder dat u nog voor extra kosten komt te staan.

3. Kindergraven
•

Algemeen graf op het kinderhof
Het kinderhof is een speciale, intieme, afgescheiden plek waar kinderen tot zes jaar in een
algemeen graf begraven kunnen worden. Een kindergrafje biedt plaats aan twee willekeurige
kindjes. U kunt een graf op het kinderhof huren voor 10 jaar. De persoon die een plekje
aanvraagt voor een kindje is de aanvrager (zie ook bij de algemene graven). De kosten bestaan
uit: 1) het begraafrecht en 2) het algemeen onderhoud. De totale kosten worden ineens betaald.
1.
2.

Begraafrecht tot 1 jaar (voor 10 jaar)
Algemeen onderhoud

€ 160,00
€ 275,00
€ 435,00

1.
2.

Begraafrecht van 1 tot 6 jaar (voor 10 jaar)
Algemeen onderhoud

€ 235,00
€ 275,00
€ 510,00
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Particuliere kindergraven uitsluitend bestemd voor kinderen tot 18 jaar in een speciaal
gedeelte van vak K. De plek van het graf kan door uzelf in dit vak uitgezocht worden.
De kosten hiervoor zijn:
10 jaar
10 jaar
20 jaar
20 jaar
- Grafrecht
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
- Begraafrecht (tot 1 jaar)
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
Subtotaal
€ 700,00
€ 700,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
Algemeen onderhoud 2021
€ 85,00
€ 85,00
Algemeen onderhoud afkoop
850,00
€ 1.700,00
_________
_________
_________
_________
Totaal
€ 785,00
€ 1.550,00
€ 1.285,00
€ 2.900,00
- Extra kosten begraafrecht
(van 1 tot 6 jaar)
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
Totaal
€ 885,00
€ 1.650,00
€ 1.385,00
€ 3.000,00
- Extra kosten begraafrecht
(van 6 tot 12 jaar)
Totaal

€ 225,00
€ 1.010,00

€ 225,00
€ 1.775,00

€ 225,00
€ 1.510,00

€ 225,00
€ 3.125,00

- Extra kosten begraafrecht
(van 12 tot 18 jaar)
Totaal

€ 650,00
€ 1.435,00

€ 650,00
€ 2.200,00

€ 650,00
€ 1.935,00

€ 650,00
€ 3.550,00

•

4.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw kindje in een (bestaand) particulier graf te laten
begraven (zie particuliere graven). Wanneer u speciale wensen heeft, vraagt u dan naar onze
mogelijkheden.

Urnen

Wat zijn de kosten voor een urnbijzetting op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?
Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het
bijzetten van een urn op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert. Naast deze uitleg is er ook de algemene
tarievenlijst. Daarop vindt u de tarieven voor o.a. de kapel, condoleanceruimte en consumpties.
Voor een particulier (urnen)graf/kelder is één persoon (de rechthebbende) verantwoordelijk. De
rechthebbende is de eigenaar van het graf. Alleen de rechthebbende kan bepalen wie er wordt
bijgezet. Veelal gebeurt dat in overleg met de erfgenamen, c.q. familie. Wanneer de rechthebbende
overlijdt, is het noodzakelijk en verplicht om een nieuwe rechthebbende aan te wijzen. De
rechthebbende is gesprekspartner van Begraafplaats Buitenveldert en is het aanspreekpunt met
betrekking tot het verplichte algemeen onderhoud (bijdrage voor het algemeen onderhoud van de
begraafplaats; hiervoor wordt algemeen een vast bedrag in rekening gebracht), het verlengen of
het beëindigen van het grafrecht. Het is dan ook altijd van groot belang ervoor te zorgen dat de
begraafplaats over de juiste adresgegevens van de rechthebbende beschikt.
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Een urn, ook wel asbus genoemd, is een eenvoudige bus die geschikt is om in een urnengraf/-kelder
of particulier graf te plaatsen. Wanneer de urn/asbus op het graf wordt geplaatst is het
noodzakelijk om de asbus in een sierurn te plaatsen, of de as direct in een sierurn te plaatsen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een asbus bij te zetten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

In een (bestaand) particulier graf, tot maximaal 12 urnen
In een urnengraf (direct in het zand)
In een urnenkelder (in een kunststof of betonnen keldertje)
In een urnenkelder geplaatst in een particulier graf
In een sierurn boven de grond op een zelf uit te zoeken plek
In een urnenzuil in vak F

In een urnengraf of urnenkelder kunnen 3 of 4 urnen geplaatst worden (afhankelijk van de grootte).
U kunt er ook voor kiezen om de as te verstrooien in het tuintje van een particulier graf.
De kosten hiervoor zijn € 195,00.
Indien u de as wenst te verstrooien in het graf zelf, kunnen wij u hiervoor een prijsopgave doen
toekomen.
Toelichting bij de hierna vermelde prijzen:
a) Aanschaf urnengraf/-kelder
b) Urn bijzetten
c) Algemeen onderhoud – betaling per jaar

d) Algemeen onderhoud – afkoop
e) Inscriptiekosten op de urn

1. Urn bijzetten in particulier graf
€ 290,00
Eventuele bijkomende kosten:
- Afnemen, stellen v.d. gedenksteen
€ 300,00 / € 350,00 / € 183,50
(afhankelijk van de grootte van de steen – zie pagina 3)
Het is ook mogelijk om een urn direct bij de kist bij te zetten.
Hiervoor worden extra kosten berekend.
2.

Urnengraf nieuw (3 urnen)
5 jaar
a) € 225,00
b) € 290,00
_________
€ 515,00
c) € 85,00
d)
_________
€ 600,00

5 jaar
€ 225,00
€ 290,00
_________
€ 515,00
€ 425,00
_________
€ 940,00

10 jaar
€ 450,00
€ 290,00
_________
€ 740,00
€ 85,00
_________
€ 825,00

10 jaar
€ 450,00
€ 290,00
_________
€ 740,00
€ 850,00
_________
€ 1.590,00

20 jaar
€ 900,00
€ 290,00
_________
€ 1.190,00
€
85,00
_________
€ 1.275,00

Fred. Roeskestraat 103, 1076 EE Amsterdam Telefoonnummer: 020-662 9890 |
IBAN: NL18 RABO 0302 3114 83 | BIC: RABONL2U
Email: info@begraafplaats-buitenveldert.nl | www.begraafplaats-buitenveldert.nl

20 jaar
€ 900,00
€ 290,00
_________
€ 1.190,00
€ 1.700,00
_________
€ 2.890,00

6

3.

Urnenkelder nieuw (3 urnen)
5 jaar
a) € 275,00
b) € 290,00
_________
€ 565,00
c) € 85,00
d)
_________
€ 650,00

4.

5 jaar
€ 275,00
€ 290,00
_________
€ 565,00
€ 425,00
_________
€ 990,00

10 jaar
€ 550,00
€ 290,00
_________
€ 840,00
€ 85,00
_________
€ 925,00

10 jaar
€ 550,00
€ 290,00
_________
€ 840,00
€ 850,00
_________
€ 1.690,00

20 jaar
€ 1.100,00
€ 290,00
_________
€ 1.390,00
€
85,00
_________
€ 1.475,00

20 jaar
€ 1.100,00
€ 290,00
_________
€ 1.390,00
€ 1.700,00
_________
€ 3.090,00

Urn bijzetten in urnenkelder geplaatst in een particulier graf
In een particulier graf kan een urnenkelder aan het voeteneinde geplaatst worden.
De kosten voor het plaatsen van een kelder zijn afhankelijk van uw grafmonument.
Eenmalige aanschafkosten van een kelder zijn
€ 165,00
Kosten voor het bijzetten van een urn zijn
€ 290,00
________
€ 455,00
Indien van toepassing, worden bij toekomstige bijzettingen in de urnenkelder, de kosten
voor het afnemen/stellen van de gedenksteen in rekening gebracht.

5.

In een sierurn boven de grond op een zelf uit te zoeken plek
U kunt kiezen uit een aantal plekken waar de sierurn geplaatst kan worden. De kosten hiervoor
zijn, exclusief de aanschafkosten voor de sierurn:
5 jaar
a) € 225,00
c) € 85,00
d)
e) € 76,50
_________
€ 386,50

5 jaar
€ 225,00
€ 425,00
€ 76,50
_________
€ 726,50

10 jaar
€ 450,00
€ 85,00
€ 76,50
_________
€ 611,50

10 jaar
€ 450,00
€ 850,00
€
76,50
_________
€ 1.376,50

20 jaar
€ 900,00
€
85,00
€ 76,50
_________
€ 1.061,50
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6. In een urnenzuil in vak F
In vak F (aan de linkerzijde van de begraafplaats) is een afgesloten gedeelte met urnenzuilen.
De prijzen hiervoor zijn, inclusief naamplaat:



Huur particulier/familie *: 1 à 2 urnen
Tulp met zuil
Klaproos met zuil

5 jaar
€ 403,00
€ 433,00

10 jaar
€ 806,00
€ 866,00

20 jaar
€ 1.612,00
€ 1.732,00

Huur particulier/familie *: 3 à 4 urnen
Tulp met zuil
Klaproos met zuil

5 jaar
€ 505,00
€ 535,00

10 jaar
€ 1.010,00
€ 1.070,00

20 jaar
€ 2.020,00
€ 2.140,00

Koop particulier/familie *: Tulp met zuil
Klaproos met zuil

1 à 2 urnen
€ 2.010,00
€ 2.312,00

3 à 4 urnen
€ 2.325,00
€ 2.630,00

Bij alle bovenstaande mogelijkheden zijn de aanvullende kosten:
- Verplicht algemeen onderhoud

per jaar
€ 85,00

5 jaar
€ 425,00

10 jaar
€ 850,00

20 jaar
€ 1.700,00

- € 163,00 Bijzetting per asurn.

Huur van een plek in een gemeenschappelijke zuil
(voor asurnen van overledenen die geen familieband hebben)
per jaar
5 jaar
Huur
n.v.t.
€ 301,00
- Verplicht algemeen onderhoud € 42,50
€ 212,50
- € 159,50 Bijzetting per asurn.

10 jaar
€ 602,00
€ 425,00

As verstrooien in vak A
Wij bieden u de mogelijkheid om as te (laten) verstrooien in de aarde op een speciaal gedeelte in vak
A, achter de graven. Kosten hiervoor zijn € 199,00.
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