
Tarieven asbestemmingen per 1-1-2019

Mogelijkheden voor bijzetting asbussen:
Reservering is mogelijk. Plaatsingsrecht gaat in op 1 januari na het jaar van reservering.

1.    Colombarium

Plaatsingsrecht colombarium (kapel Dr. Van Vught), maximaal 1 asbus per nis.

recht onderhoud totaal

10 jaar: 915 410 1.325  

20 jaar: 1.460 810 2.270

30 jaar:  1.895 1.220 3.115

40 jaar: 2.340 1.620 3.960

50 jaar: 2.785 2.030 4.815

onbepaalde tijd:  4.370 3.260 7.630

De onderhoudsbijdrage betreft het beheer en het onderhoud van de begraafplaats in het algemeen

en van het colombarium in het bijzonder.

Recht is inclusief plaatsingskosten (dagkosten), excl. naamplaatje en bijschrijven persoonsgegevens.

Extra kosten van een begeleide bijzetting op zaterdag bedragen € 105,-

Het is echter ook mogelijk de as van twee dierbaren deels samen te voegen, en deels uit te strooien of thuis

of elders te bewaren.

2.    Urnentuin  Alpha- Omega

Plaatsingsrecht voor de 1e asbus is:

recht onderhoud totaal

10 jaar: 915 410 1.325

20 jaar: 1.460 810 2.270

30 jaar:  1.895 1.220 3.115

40 jaar: 2.340 1.620 3.960

50 jaar: 2.785 2.030 4.815

onbepaalde tijd:  4.370 3.260 7.630

De onderhoudsbijdrage betreft het beheer en onderhoud van de begraafplaats in het algemeen en van 

de urnentuin in het bijzonder.

De kosten van de verplichte keramiek lessenaar, met daarin de bijschrijving van de persoonsgegevens
en 'graveren' van een persoonlijk symbool zijn in totaal € 900,-

1) *

2) ***

3.   Urnenbos, vrije lokatiekeuze, basis monumentje max. 50x50 cm  (geen 'tuintje' toegestaan):

Plaatsingsrecht voor de 1e asbus is:

recht onderhoud totaal

10 jaar: 1.820 410 2.230

20 jaar: 3.225 810 4.035

30 jaar:  4.265 1220 5.485

40 jaar: 5.305 1620 6.925

50 jaar: 6.345 2030 8.375

onbepaalde tijd:  10.095 3260 13.355

De onderhoudsbijdrage betreft het beheer en onderhoud van de begraafplaats in het algemeen en van het 

urnenbos in het bijzonder. De bedragen zijn incl.plaatsingskosten van de 1e asbus, excl. eventueel keldertje € 170,-

en/of beschermende huls, gedenkbeeld/gedenkteken en plaatsing daarvan. (regels daarvoor zie pag. 8)

1) *

2) ***                                                 6. 

7



Tarieven asbestemmingen per 1-1-2019

4.    Urnenplaatsen Calvarieberg

Plaatsingsrecht voor de 1e asbus is:

recht onderhoud totaal

10 jaar 915 410 1.325

20 jaar 1.460 810 2.270

30 jaar 1.895 1.220 3.115

40 jaar 2.340 1.620 3.960

50 jaar 2.785 2.030 4.815

onbepaalde tijd: 4.370 3.260 7.630

De onderhoudsbijdrage betreft het beheer en onderhoud van de begraafplaats in het algemeen en van de Calvarieberg

in het bijzonder. De bedragen zijn incl. plaatsingskosten van de 1e asbus, excl. de bijschrijving van de naamgegevens.

Het keldertje biedt ruimte aan maximaal 4 asbussen.

2) ***

5. Urnengraven met tuintje, lokatiekeuze in overleg (niet zijnde urnengravenbos, vorm tot ca. 70x100 cm.) 
    (beperkt beschikbaar en reservering van deze plaatsen is niet mogelijk)

Plaatsingsrecht voor de 1e asbus is:

recht onderhoud totaal

10 jaar: 1.820 410 2.230

20 jaar: 3.225 810 4.035

30 jaar:  4.265 1.220 5.485

40 jaar: 5.305 1.620 6.925

50 jaar: 6.345 2.030 8.375

onbepaalde tijd:  10.095 3.260 13.355

De onderhoudsbijdrage betreft het beheer en onderhoud van de begraafplaats in het algemeen en van de

urnengraven in het bijzonder.

Het tarief is inclusief de plaatsingskosten van de 1e asbus, maar exclusief een eventueel keldertje € 175 en/of 

beschermende huls. De vormgeving van de gedenkplek geschiedt volgens de regels van de opbouw van de

tuingraven. De kosten van een 'basismonument' zijn € 1.350.

6.   Bijzetting asbus in tuin-crypte-grafheuvel of parochiegraven:

In geval van nieuw op te richten/ uit te geven graven wordt geen onderscheid gemaakt tussen asbussen of

grafkisten. Zie voor de tarieven bij de desbetreffende grafvormen. In geval van plaatsing van een "extra"

asbus in een bestaand graf (aanvullende rechten) bedragen de rechten € 385 per periode van 10 jaar.

7.   Verstrooiing

Er bestaat de mogelijkheid tot verstrooiing van de as van de overledene op een speciaal daarvoor

bestemd bosgedeelte. 

De kosten verbonden aan een verstrooiing zonder begeleiding zijn € 160

De kosten van een verstrooiing onder begeleiding zijn € 210 (€ 310 op zaterdagen).

Ook bestaat de mogelijkheid de as van uw dierbare op een tuin-  of parochiegraf te verstrooien.

De rechthebbende van het graf dient daartoe formeel in te stemmen.

1) * Voor het urnenbos, de urnentuin en de grafheuvels geldt een algemeen plantverbod.

2) ***  Het aanvullend recht voor een extra asbus is € 400,- per periode van 10 jaar.

Indien de plaats voor onbepaalde tijd is, dan is dat tarief per extra asbus € 1.420,-

Bijzettings(dag)kosten van de bijzetting van een 2e asbus zijn zonder begeleiding € 160,-.

Met begeleiding zijn deze bijzettingskosten op weekdagen € 210,-, op zaterdag € 310,-
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