
Tarieven tuingraven  per 1-1-2019

A: Kosten van grafrecht + onderhoudsbijdrage 

recht+onderh recht+onderh recht+onderh recht+onderh recht+onderh recht+onderh

aantal personen 20 jaar 30 jaar 40 jaar 50 jaar 75 jaar onbep.tijd

1 persoon 3.765 5.210 6.380 7.560 10.460 15.110

2p (2) (=twee-diep) 4.150 5.775 7.075 8.345 11.500 16.690

2p (1-1) (=naast elkaar) 4.770 7.275 8.945 10.580 14.670 21.165

N.B.: De uitsplitsing van deze bedragen, en van alle andere combinaties van aantal personen en grafbreedtes vindt u op pag. 9

B: Kosten van (verplicht) monument     

   standaard (inclusief fundering, naamplaat, 1e inscriptie en 2 uur overleg)

aantal personen monument   maatvoering buitenwerks

  lengte x breedte

1-breed,  tot 2 personen 5.150 2,4 x 1,5

2-breed,  tot 4 personen 6.970 2,5 x 2,5

3-breed,  tot 6 personen 8.635 2,6 x 3,4

4-breed,  tot 8 personen 10.505 2,7 x 4,3

5-breed,  tot 10 personen 12.275 2,8 x 5,2

De breedte geeft het maximum aantal naast elkaar te begraven personen aan.

Indien het samen gekozen grafmodel in maatvoering, vormgeving of uitvoering afwijkt van standaard  kunnen naar 

rato meer- of minderkosten voor monument, grafrecht en onderhoudsbijdrage worden bepaald. 

Wij verwijzen hier ook nadrukkelijk naar de algemene regels voor de graven zoals opgenomen op pagina 9.

A + B: Kosten van grafrecht + onderhoudsbijdrage + monument : 

totale kosten totale kosten totale kosten totale kosten totale kosten totale kosten

aantal personen 20 jaar 30 jaar 40 jaar 50 jaar 75 jaar onbep.tijd

1 persoon  8.915 10.360 11.530 12.710 15.610 20.260

2p (2) (=twee-diep) 9.300 10.925 12.225 13.495 16.650 21.840

2p (1-1) (=naast elkaar) 11.740 14.245 15.915 17.550 21.640 28.135

3p(1x1x1) 14.780 18.565 21.000 23.200 28.705 37.765

4p(2x2) 12.445 16.710 19.265 21.310 26.405 35.640

4p(1x1x1x1) 18.020 22.520 25.450 28.120 34.805 45.740

5p(1x1x1x1x1) 21.655 26.355 29.490 32.625 40.465 52.980

overige 'indelingen' tarieven op aanvraag

Dagkosten van een begrafenis

De dagkosten van een begrafenis 1-diep bedragen € 580, op zaterdag  € 815, incl. bekisting en klokluiden.

De dagkosten van een begrafenis 2-diep bedragen € 730, zaterdag  € 975, bekisting en klokluiden inbegrepen.

De dagkosten van een begeleide bijzetting of verstrooiing van een asbus bedragen € 210, op zaterdag € 310.
Op verzoek kunnen wij in overleg met u de complete (her) inrichting van de graftuin voor u verzorgen. 

Reservering van graven

Bij reservering zijn direct deze totale kosten verschuldigd. De periode van recht en onderhoud gaat echter pas in 

in het jaar van de 1e bijzetting, doch uiterlijk 10 jaar na het jaar van reservering. In de tussenliggende periode 

ontvangt de rechthebbende een jaarlijks verzoek om een bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats.

N.B.: Opties op reserveringen zijn mogelijk, maar vervallen automatisch 6 maanden na verkrijgen van de optie.

Bij gebruik van een bestaand grafmonument wordt een korting gegeven van 20% op de standaardprijs van het monument.

N.B. - Er wordt bij plaatsingsrecht geen onderscheid gemaakt, anders dan voor dagkosten van de bijzetting,

voor welke bijzettingsvorm gekozen wordt b.v een grafkist, lijkwade of een asbus.

Indien van toepassing: aanvullend grafrecht voor 1 persoon in bestaand graf € 400 voor een periode van 10 jaar.
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