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Hoofdstuk 1: tarieven voor een uitsluitend recht

1.1 tarief voor een uitsluitend recht op een graf voor een persoon van €    800,-

12 jaar of ouder voor een periode van 20 jaar

1.2 tarief voor een uitsluitend recht op een graf voor een persoon van €    400,-

3 tot en met 11 jaar oud voor een periode van 20 jaar

1.3 tarief voor een uitsluitend recht op een graf voor een persoon van €    200,-

0 tot en met 2 jaar oud voor een periode van 20 jaar

1.4 tarief voor het verlengen met 10 jaar van een recht als bedoeld

in 1.1 tot en met 1.3 is 10/20 van het tarief voor het grafrecht voor 20 jaar

1.5 tarief voor het verlengen tot 20 jaar na begraving in het naastgelegen graf is

van een dubbelgraf is 1/20 per jaar van het tarief voor het grafrecht van 20 jaar.

Hoofdstuk 2: tarief voor begraven en bijzetten

2.1 tarief voor het begraven van een persoon van 12 jaar en ouder €    300,-

2.2 tarief voor het begraven van een persoon van 3 tot 11 jaar €    150,-

2.3 tarief voor het begraven van een persoon van 0 tot 3 jaar €      80,-

Hoofdstuk 3: tarief voor ruimen of opgraven

3.1 tarief voor het ruimen van een graf op aanvraag van de rechthebbende €    600,-

waarbij de stoffelijke resten onderin het graf worden herbegraven

3.2 tarief voor het opgraven van een stoffelijk overschot wat naar een 

andere plaats wordt overgebracht, op aanvraag 

Hoofdstuk 4: tarief voor algemeen onderhoud van de begraafplaats

4.1 tarief per graf voor een periode van 20 jaar € 1.440,-

4.2 tarief voor een verlenging voor een periode van 10 jaar €    720,-

4.3 tarief voor het verlengen tot 20 jaar na overlijden is 1/20 per jaar

Hoofdstuk 5: tarief voor het reserveren van een grafruimte

5.1 tarief voor de reservering van een graf voor de periode van 20 jaar €    300,-

5.2 tarief voor algemeen onderhoud bij een reservering voor 20 jaar € 1.440,-

5.3 tarief voor de verlenging van een reservering voor 10 jaar €    150,-

5.4 tarief voor de verlenging van de alg. onderh.kosten voor 10 jaar €    720,-

5.5 tarief voor het verlengen tot 20 jaar na overlijden is 1/20 per jaar

Hoofdstuk 6: tarief voor vergunning grafbedekking

6.1 tarief voor het verlenen van een vergunning t.b.v. het plaatsen €      75,-

van een grafbedekking voor een enkelgraf 

6.2 tarief voor het verlenen van een vergunning t.b.v. het plaatsen €    150,-

van een grafbedekking voor een dubbelgraf
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