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  TARIEVENLIJST INGAANDE 1 JANUARI 2019 
  ***************************************** 
 
a.  voor en grafkelder (2 personen, inclusief 20 jaar huurtermijn)  € 5.400,-- 
b.  voor een familiegraf (2 personen, inclusief 20 jaar huurtermijn)  € 2.520,-- 
c. voor een dubbel familiegraf (4 personen, inclusief 20 jaar huurtermijn) € 4.780,-- 
d.  voor een algemeen graf (enkel, inclusief 20 jaar huurtermijn)  € 1.135,-- 
e. voor een kindergraf (t/m 8 jaar, inclusief 20 jaar huurtermijn)  €    525,-- 
f. voor bijzetting in een familiegraf of grafkelder    €    645,-- 
g. voor bijzetting van een asurn in een familiegraf of grafkelder      €    320,-- 
 
h. voor begraving van urn in urnentuin, excl. steen  

(inclusief 20 jaar huurtermijn)    € 655,-- 
kosten steen, incl. sokkel en belettering € 540,-- €  1195,-- 

 
i. voor plaatsing van een urn in de urnenmuur, excl. steen 

(inclusief 20 jaar huurtermijn)    € 880,-- 
kosten van de steen, incl. belettering             € 315,-- €  1195,-- 
 

j. voor plaatsing van een urn in talud-urnenkelder, excl. steen 
(inclusief 20 jaar huurtermijn)    € 880,-- 

kosten van de steen, incl. belettering             € 315,-- €  1195,-- 
 
k. voor bijzetting van een urn in urnenmuur, urnentuin of  

talud-urnenkelder, excl. steen (inclusief 20 jaar huurtermijn)   € 385,-- 
kosten van de steen, incl. belettering             € 315,-- €    700,-- 

 
 
Voor een bijzetting, waarvoor de resterende huurtermijn korter is dan 10 jaar, 
dient voor elk jaar € 65,-- verlengingsrecht te worden betaald.  
Voor een begrafenis of bijzetting op zaterdag worden alle tarieven verhoogd met € 240,-- 
Voor bijzetting van een urn op zaterdag wordt het tarief met € 95,-- verhoogd. 
 
l. verlenging van de huurtermijn van een graf 5 jaar    €    280,--  
m. idem 10 jaar            €    480,--  
n.  voor het eenmalig schoonmaken van een steen    €    110,-- 
o.  idem voor een grafkelder of liggende steen     €    145,-- 
 
 
december 2018.  


