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Kapel
Gebruik kapel voor uitvaartdienst inclusief voorzieningen
Gebruik kapel als wacht/ontmoetingsruimte bij een begraving (geen voorz.)
Gebruik kapel per dagdeel (morgen, middag, avond)
Grafrechten (=huur) per enkelvoudig grafnummer.
Uitgifte graf, 20 jaar huur (2 diep)
Verlenging termijn grafhuur met 10 jaar
Uitgifte graf voor kelder, 20 jaar huur op de uitbreiding
Verlenging termijn graf voor kelder met 10 jaar huur op de uitbreiding
Uitgifte urnengraf, 20 jaar huur
Verlenging termijn huur urnengraf met 10 jaar
Uitgifte kindergraf 1 tot 12 jaar, 20 jaar huur
Verlenging termijn huur kindergraf 1-12 jaar met 10 jaar
Uitgifte kindergraf 0 tot 1 jaar, 20 jaar huur
Verlenging kindergraf 0 tot 1 jaar met 10 jaar
Kerkhof- en grafonderhoud
Bijdrage kerkhofonderhoud per jaar
Bijdrage kerkhofonderhoud voor 20 jaar
Grafonderhoud per jaar (naar keuze)
Begraven/verstrooien
Voor begraven
Voor begraven van 1 tot 12 jaar
Voor begraven tot 1 jaar
Voor begraven urn
Toestemming verstrooien van as door familie met begeleiding (inclusief naamplaatje)
Voor begraven/verstrooien op zaterdag geldt een toeslag van 50 %.
Urnenmuur (=huur) per urnennis
Bijzetting urn, plaatsen (bevestigen) urn op graf
Plaats urnenmuur voor 5 jaar (inclusief kerkhofonderhoud)
Verlenging plaats urnenmuur met 5 jaar (inclusief kerkhofonderhoud)
Overige kosten en rechten
Duplicaatakte / overschrijving
Plaatsingsrecht voor monument
Plaatsingsrecht voor monument op grafkelder
Plaatsingsrecht voor monument op urnengraf/kindergraf

360
145
360
865
345
3.460
690
615
245
430
175
215
85
46
920
50
950
475
240
200
190
125
410
325
32
105
420
55

NB: Rechten worden per kalenderjaar berekend. Alle rechten, verleend in een jaar
worden geacht te zijn verleend per 1 januari daaropvolgend.
Met ingang van 1 januari 2019 zijn eerder vastgestelde tarieven niet meer van toepassing.
Vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 29 oktober 2018.
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