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Tarieven 2022     
 
 
 
GRAFRECHT (kosten voor huur van een graf) 

per jaar c.q. 
eenmalige 
kosten 

 
 

5 jaar 

 
 

10 jaar 

 
 

20 jaar 

Particuliere graven  Graven kunnen zelf uitgezocht worden 

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

 
 
 

 
€   970,00 

 
€ 1.940,00 

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

  € 1.123,00 € 2.246,00 

Grafrecht voor maximaal drie overledenen,  
in vakken J of K 

 
 
 

 
€ 1.275,00 

 
€ 2.550,00 

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

 
€      92,50 

 
€   462,50 

 
€   925,00 

 
€ 1.850,00 

Reserveren / optie 
per jaar 
/eenmalig 

5 jaar 10 jaar 20 jaar 

Reserveringskosten voor een graf  
Aanvullende kosten: verplicht algemeen onderhoud 
 
Kosten voor grafrecht worden berekend bij de eerste 
bijzetting in het graf 

€     250,00 
€       87,50 

 
€   437,50 

 
€   875,00 

 
€ 1.750,00 

Eenmalige optie - van 180 tot 365 dagen  
(tot 180 dagen wordt niet in rekening gebracht) 

€      35,00    

Diverse mogelijkheden  

graven met een looptijd van 50 jaar  
betonnen grafkelders 

dubbele graven 
extra grote graven 

urnenzuilen 
strooiplekken 

Particuliere kindergraven   10 jaar 20 jaar 

Graf voor 1 kind tot 12 jaar - bepaald gedeelte in vak K   €    500,00 € 1.000,00 

Urnengraven voor maximaal 3 urnen eenmalig 5 jaar 10 jaar 20 jaar 

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) 

 
 
 
 
€    195,00 
 

€    245,00      
€    285,00 
€    235,00 
 
 
 

€    490,00 
€    570,00 
€    470,00 
 
 
 

€     980,00 
€  1.140,00 
€     940,00 
 
 
 



 

 

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 2 

 

 
 
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  

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

€   903,00 
 
€   160,00 
€   425,00 
€   300,00 
€   200,00 
€   300,00 
 

€   195,00 
op aanvraag 

Deze kosten zijn exclusief het 

afnemen/stellen/herplaatsen van het 

gedenkteken of de grafbedekking 

Algemeen graf (voor twee willekeurige overledenen)       Graven kunnen niet zelf uitgezocht worden 

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. 

  

€    625,00 
€    398,00 
 
 

 

Toeslagen eenmalige kosten 

Toeslag voor begraven op zaterdag  
 
Doorloper (uitsluitend begraven):  
aanwezigheid koster/voorloper 
 
Te late aankomsttijd bij doorloper per half uur 

€   725,00 
 
€   165,00 
 
 
€   100,00 

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 
€   903,00 – particulier graf 
€   625,00 – algemeen graf 
 

VERPLICHTE ONDERHOUDSBIJDRAGEN  
Particulier-, kinder-, urnengraf, urnenkelder 

per jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar 

Kosten algemeen onderhoud begraafplaats 
Afkoop kosten algemeen onderhoud  

€     87,50 
 

 
€   437,50 
 

 
€   875,00 

 
€ 1.750,00 

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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GEBRUIK DIVERSE RUIMTES VOOR  

Afscheid/Dienst/Informeel samenzijn/Condoleance, 
al dan niet met grafgang 

Ook mogelijk voor crematiediensten of een begrafenis elders  

eenmalige kosten 

U reserveert de door u gewenste tijdsduur voor de gehele plechtigheid (afscheid/dienst in kapel of 
tuinkamer/grafgang/condoleance na afloop), informeel samenzijn, onafhankelijk van welke ruimtes u gebruikt.  

Totale tijd: 
1,5 uur 
2    uur 
2,5 uur 
3    uur 
3,5 uur 
4    uur 
Verlenging is mogelijk per 15 minuten 

 
€    525,00 
€    642,00 
€    810,00 
€    995,00 
€ 1.178,00 
€ 1.361,00 
€     102,00 

TUINKAMER  eenmalige kosten 

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

 
 
€     31,50 
€     72,50 
€   125,00 

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

€   199,00 per uur 

  

OVERIGE KOSTEN  eenmalige kosten 

Gebruik rijdende baar 
Gebruik van Lcd-scherm 
Geluidsopname van de plechtigheid  
Beeldopname van de plechtigheid 
Livestream tijdens de plechtigheid 
Overschrijven grafrecht naar nieuwe rechthebbende  
Grafmarkeerder (tijdelijk naambordje bij het graf voor max. 1 jaar)   
Grafmarkeerder met foto  (idem) 
Pianogebruik in de tuinkamer 

€     56,00 
€     63,00 
€     32,00 
€     95,00 
€   195,00 
€     41,50 
€     60,00 
€     67,50 
€     97,00 

Gratis dienstverlening 

• 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 

eenmalige 
kosten 

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/afvoeren grafmonument 
Verwijderen/afvoeren grafmonument urnengraf, -kelder 

 

 
 
€   305,00 
€   355,00 
 
€   190,00 
€   190,00 

€     59,00 
 
 
€     79,50 
 
€   450,00 
€   662,00 
€     65,00 
€   165,00 
€     56,00 

 

VERGUNNINGSKOSTEN eenmalige kosten 

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

€     79,50 
€   145,00 
€     79,50 
€     77,00 
€     75,00 
€     55,00 

  

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 

Huur particuliere/familiezuil 
per jaar/ 
eenmalig 

5 jaar 10 jaar 20 jaar 

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

 
 
 
 
€      87,50 
€    170,00 
 

€    525,00 
€    555,00 
€    420,00 
€    450,00 
€    437,50 
 
 

€ 1.050,00 
€ 1.100,00 
€    840,00 
€    900,00 
€    875,00 
 
 

€ 2.100,00 
€ 2.200,00 
€ 1.680,00 
€ 1.800,00 
€ 1.750,00 
 
 

Huur van plek in gemeenschappelijke zuil 
(Voor asurnen van overledenen die geen familieband hebben) 

per jaar 
/eenmalig 

5 jaar 10 jaar  

Huur 
Verplichte bijdrage algemeen onderhoud 
Bijzetting per asurn 

 

 
€      43,75 
€    170,00 

 

€    315,00 
€    218,75 
 

 

€    630,00 
€    437,50 
 

 

 

Koop particuliere/familiezuil 
 
 

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

€ 2.325,00 
€ 2.630,00 
€ 2.010,00 
€ 2.312,00 
€      87,50 
€    170,00 
 

 
 
 
 
€    437,50 
 
 

 
 
 
 
€    875,00 
 
 

 
 
 
 
€ 1.750,00 
 
 

Verstrooiing van as   

Wij bieden u de mogelijkheid om as te (laten) 
verstrooien in de aarde op speciale plekken 
op de begraafplaats .  
Dit is inclusief boomschijf met naamgegevens die  
op de plek kan worden geplaatst. 

 

€    199,00   

GEDENKMUUR 5 jaar 10 jaar 

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

 
€   383,00 
€   450,00 
€   130,00 

€   500,00 
€   560,00 
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TARIEVEN ROUWCENTRUM 

KOEL- EN VERZORGINGSRUIMTE tijdsduur eenmalige kosten 

Verblijf tot begrafenis of crematie, 
incl. ½ uur gebruik verzorgingsruimte  
 
Het in ontvangst nemen in of ophalen uit het  
rouwcentrum van een overledene op werkdagen  
na 16.00 uur en in het weekend 
 
Dagelijkse controle overledene 
 
Assistentie in het rouwcentrum 
 
Gebruik verzorgingsruimte voor rituele bewassing 
(maximaal 10 personen) 
 

 
 
 
 
per half uur 
 
 
 
 
per 15 min. 
 
per uur 
 
 

 
€   370,00 
 
 
€     85,00 
 
 
€     85,00 
 
€     38,00 
 
€   125,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.p. 
 

 

24 UURS-KAMER                           eenmalige kosten 

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

    
€   725,00 

 
 

Verblijf is uit te breiden met: 
Afscheid nemen zonder consumpties 

  
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 
 

  
 
 

  
€   195,00 
  

 
 
 

 

AFSCHEID EN ROUW-,FAMILIEBEZOEK tijdsduur eenmalige kosten 

Verblijf in de gekoelde ruimte is uit te breiden met: 
Familiebezoek / kist sluiten  
Afscheid nemen 
 
Voor de prijzen van een informeel samenzijn, zie 
pagina 3 van de prijslijst (gebruik diverse ruimtes). 

 
per 30 min 
per uur 
 

 
€   100, 00 1 ) 
€   200, 00 1 ) 
 

TOESLAG VOOR FAMILIEBEZOEK EN/OF AFSCHEID                          eenmalige kosten 

1) Weekend  €   137,50   

 
Prijzen zijn exclusief consumpties. 


