
Tarieven terrasgraven, nissen in grafheuvels                   Begraaf- en Gedenkpark

per 1-1-2017                            Heilig Land Stichting

tel. 024-3823113 email: info@heiliglandstichting.com

Terrasgraven:

plaatsingsrecht 10 jaar 20 jaar 30 jaar 40 jaar 50 jaar onbepaalde 

verlenging tijd

Graf voor 1 persoon

grafrecht 2.795 5.590 6.835 7.945 8.960 14.110

onderhoudsbijdrage ** 485 975 1.475 2.005 2.465 3.940

3.280 6.565 8.310 9.950 11.425 18.050

dubbele graf voor 2 personen

grafrecht 3.160 6.315 7.725 8.980 10.125 15.945

onderhoudsbijdrage ** 485 975 1.475 2.005 2.465 3.940

3.645 7.290 9.200 10.985 12.590 19.885

Toelichting bij de terrasgraven:

De prijs van de nissen zijn inclusief  naamplaat, exclusief gegraveerde inscriptie met lettertype narciso,

en exclusief de dag/bijzettingskosten 1-diep, € 580 op zaterdag € 810.  

exclusief de dag/bijzettingskosten voor 2-diep € 730, op zaterdag € 975. 

**  De onderhoudsbijdrage betreft:

a. Het onderhoud dat continu op het terrein van de begraafplaats gepleegd wordt zoals het verzorgen van wegen en paden, 

de gazons, de bomen en de struiken, het verwijderen ven het gevallen blad etc.

Ook zijn de watervoorziening, de hekwerken, de beveiliging en algemeen beheer hieronder begrepen.

b. Het onderhoud van de terrasgraven in het bijzonder.

Nissen in de grafheuvels: 

plaatsingsrecht 10 jaar 20 jaar 30 jaar 40 jaar 50 jaar onbepaalde 

verlenging tijd

nis voor 1 persoon

grafrecht 3.280 6.555 8.010 9.315 10.505 16.545

onderhoudsbijdrage ** 570 1.140 1.730 2.350 2.890 4.620

3.850 7.695 9.740 11.665 13.395 21.165

dubbele nis voor 2 personen

grafrecht 4.890 9.775 12.015 13.995 15.555 24.870

onderhoudsbijdrage ** 595 1.200 1.790 2.390 2.995 4.785

5.485 10.975 13.805 16.385 18.550 29.655

Toelichting bij de nissen in de grafheuvels:

De prijs van de nissen zijn inclusief de afsluitplaat en standaard naamplaat, 

exclusief de dag/bijzettingskosten voor € 580, op zaterdag € 815

De verplichte bronzen letters van de persoonsgegevens kosten  € 13 per letter voor type 'Nobel, of € 16 voor type 'Antiqua'
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**  De onderhoudsbijdrage betreft:

a. Het onderhoud dat continu op het terrein van de begraafplaats gepleegd wordt zoals het verzorgen van wegen en paden, 

de gazons, de bomen en de struiken, het verwijderen ven het gevallen blad etc.

Ook zijn de watervoorziening, de hekwerken, de beveiliging en algemeen beheer hieronder begrepen.

b. Het onderhoud van de grafheuvels in het bijzonder. 5


