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TARIEVEN  KERKHOF  met ingang van 01-01-2022 (ongewijzigd t.o.v. 2021)

PARTICULIER KELDERGRAF

GRAFRECHT vakken A-B-C 20 jaar 4.600,00€    

voor 2 overledenen en 2 asbussen verlenging 10 jaar 2.200,00€    

verlenging 5 jaar 1.050,00€    

GRAFRECHT vakken D-E-F-G-H 20 jaar 3.500,00€    

voor 2 overledenen en 2 asbussen verlenging 10 jaar 1.650,00€    

verlenging 5 jaar 800,00€       

GRAFRECHT "geschakeld graf" 20 jaar 2.650,00€    

voor 2 overledenen en 2 asbussen verlenging 10 jaar 1.300,00€    

verlenging 5 jaar 625,00€       

ALGEMEEN KELDERGRAF

voor 1 overledene 10 jaar 550,00€       

KINDERGRAVEN

0 jaar vak I: Engelenbed 20 jaar / verlenging 10 jaar 450,00€       200,00€       

0 - 1 jaar in keldergraf 20 jaar 450,00€       

1 - 5 jaar in keldergraf 20 jaar 550,00€       

5 - 10 jaar in keldergraf 20 jaar 900,00€       

URNENMUUR

GRAFRECHT  Particuliere nis 20 jaar 1.200,00€    

voor plaatsen van 2 asbussen verlenging 10 jaar 575,00€       

verlenging 5 jaar 275,00€       

GRAFRECHT  Algemene nis 20 jaar 600,00€       

voor plaatsen van 1 asbus verlenging 10 jaar 290,00€       

verlenging 5 jaar 140,00€       

tarieven zijn excl. afsluitplaat en excl. belettering

OSSUARIUM *

voor plaatsing van stoffelijke resten 50 jaar 2.000,00€    

van 1 overledene incl. kistje en naamplaat Gedenkmuur en algemeen onderhoud

ALGEMEEN ONDERHOUD KERKHOF

voor de graven 20 jaar/10 jaar/5 jaar 1.450,00€    700,00€       340,00€       

voor de urnenmuur 20 jaar/10 jaar/5 jaar 1.250,00€    600,00€       300,00€       

BEGRAAFKOSTEN

voor stoffelijk overschot/asbus openen en sluiten graf, inclusief 700,00€       

afnemen en herplaatsen grafmonument

openen en sluiten urnennis 75,00€          

ALGEMEEN

zaterdagtoeslag begraafkosten 300,00€       

in-/overschrijving rechthebbende 40,00€          

vergunning plaatsing grafmonument 300,00€       groot formaat

vergunning plaatsing grafmonument 70,00€          klein formaat/tegel

aanpassing grafmonument/belettering 60,00€          

vergunning belettering sluitplaat urnennis 200,00€       incl. levering sluitplaat

vergunning belettering sluitplaat urnennis 60,00€          excl. sluitplaat

bronzen naamplaat Gedenkmuur 200,00€       

afvoeren en vernietigen grafmonument 275,00€       

bijzondere aanpassingen grafmonument kosten op basis v. extra materiaal + uurtarief

herinrichting graf kosten op basis v. extra materiaal + uurtarief

bijz. techn. voorzieningen begraven kosten op basis v. extra materiaal + uurtarief

* Folder ossuarium opvraagbaar
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