
Tarieventabel 2019    
   
Begraven
Begraven van een persoon van 3 jaar en ouder € 1.033,75 
Begraven van een persoon jonger dan 3 jaar  €  490,15
Begraven met betonnen bekisting op islamitische wijze op afdeling I-Noordoost € 2.216,60
Op zaterdag en op werkdagen na 15.00 uur wordt per begraving een extra bedrag geheven van € 167,10   

Kosten voor een graf
Een eigen graf voor de duur van 20 jaar:
- voor graven in het oude gedeelte van de begraafplaats € 2.564,30
- voor graven in het plantsoengedeelte € 3.642,35
- voor graven op afdeling I-Noordoost € 2.963,00

Verlengen grafhuur met 10 jaar:
- voor graven op het oude gedeelte van de begraafplaats € 1.282,15
- voor graven in het plantsoengedeelte € 1.821,15
- voor graven op afdeling I-Noordoost € 1.481,55

Verplichte verlenging grafhuur per jaar:
- op het oude gedeelte € 128,25
- op het plantsoengedeelte € 181,55

Vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken:
- een gedenkteken € 264,05
- een naamsteen € 53,90
- een grafkelder € 1.553,85

Asbussen en urnen
Het plaatsen van een asbus of een urn  € 115,70
Huur voor een nis in de urnenmuur of een urnengraf voor een periode van 10 jaar € 1.281,00
Verlenging van huur urnenmuur of urnengraf voor een periode van 5 jaar €  640,50
Voor het bijzetten van een asbus op zaterdag en op werkdagen na 15.00 uur wordt 
per bijzetting een extra bedrag geheven van € 167,10

Lichten en verstrooien.
Het tarief bedraagt voor:
het lichten van een persoon van  3 jaar en ouder per lichting € 1.032,55
het lichten van een persoon jonger dan 3 jaar per lichting € 516,25
(het na lichting weer begraven van een lijk zijn de tarieven als genoemd onder het kopje begraven.)
het lichten van een asbus  € 104,65
het verstrooien van as € 103,45
voor het lichten / verstrooien op- zaterdag  en op werkdagen na 15.00 uur wordt per
lichting /verstrooiing een extra bedrag geheven van € 167,10

Overschrijven van recht
Het overschrijven van het uitsluitend recht op een graf, urnengraf of urnennis, per inschrijving € 24,95


