TABEL VAN TARIEVEN
behorende bij de "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013"
A.
1.

Begraven, bijzetten asbussen, etc.
Voor het begraven van een stoffelijk overschot of voor het
bijzetten van een asbus op werkdagen om 10.00 uur, 11.30 uur,
13.00 uur en 14.30 uur wordt geheven:

a. voor een persoon tot 12 jaar in een particulier- of algemeen graf
b. voor een persoon vanaf 12 jaar in een particulier- of algemeen
graf
c. voor het bijzetten of begraven van een asbus
2. Voor het begraven van levenloos geborenen of kort na de
geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte,
die in één kist worden begraven, wordt het begrafenisrecht
eenmaal geheven, terwijl geen recht wordt geheven voor het
begraven van stoffelijke resten van kinderen die, kort na de
geboorte overleden, in één kist met hun overleden moeder
worden begraven.
3. De rechten worden, indien de uitvaartdienst plaatsvindt buiten
de uren op werkdagen zoals vermeld in onderdeel A, eerste lid,
verhoogd met een bedrag van
4. Indien het begraven dan wel cremeren plaatsvindt op de uren op
werkdagen, zoals vermeld in onderdeel A, eerste lid, een
langere tijd in beslag neemt dan één uur, wordt het recht per
half uur of een gedeelte van een half uur verhoogd met
B.
Uitsluitend recht tot begraven en bijzetten
1. Voor het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak
van tien jaren wordt geheven:
a. voor een persoon tot 12 jaar
b. voor een persoon vanaf 12 jaar
Bij elke bijzetting binnen dit tijdvak wordt het recht voor het
volgende tijdvak van tien jaren geheven op het moment van de
bijzetting, onder aftrek van een evenredig bedrag voor het
resterende aantal volle jaren van het vorige tijdvak.
2.
3.

Voor het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus
gedurende een tijdvak van tien jaren wordt geheven
Bij elke verlenging met een tijdvak van tien jaren van het
uitsluitend recht tot begraven wordt geheven

a. voor een persoon tot 12 jaar
b. voor een persoon vanaf 12 jaar
4. Het recht voor het bijzetten of begraven van een asbus voor een
periode van 10 jaar bedraagt
5. Bij elke verlenging met een tijdvak van vijf jaren van het
uitsluitend recht tot het bijzetten of begraven van een asbus
wordt geheven
C.
Aula
Voor het gebruik van de aula wordt geheven per half uur
met een minimum van
D.
Asverstrooien
Voor het op verzoek verstrooien van de as op het daartoe
bestemde terrein wordt geheven
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H.

Gedenktekens, grafkelders
Voor het verkrijgen van het recht tot het plaatsen van een
gedenkteken of het aanbrengen van beplanting op een
particulier graf of urnenruimte wordt geheven

€
Voor het verkrijgen van het recht tot het plaatsen van een
gedenkteken of het aanbrengen van beplanting op een
algemeen graf of urnengraf wordt geheven
€
Voor het recht tot het stichten van een grafkelder wordt geheven €
Opgraven, herbegraven, ruimen e.d.
Voor het op verzoek van de rechthebbenden ruimen van een
graf ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het uitsluitend
recht is verkregen om daarin te doen begraven, wordt geheven €
Voor het lichten van een stoffelijk overschot of van de
overblijfselen van een stoffelijk overschot en het overbrengen
daarvan naar een ander graf op de algemene begraafplaats van
de gemeente Purmerend, wordt boven en behalve het in
onderdeel A geregelde begraafrecht een recht geheven van
€
Voor het lichten van een asbus en het overbrengen daarvan
naar een andere urnennis of ander graf op de algemene
begraafplaats van de gemeente Purmerend, wordt voor
bijzetting een recht geheven van
€
Het bepaalde in het tweede lid van dit artikel is eveneens van
toepassing op het verzamelen van stoffelijke overschotten of
van de overblijfselen van stoffelijke overschotten in eenzelfde
grafruimte en weder begraven van meerdere overschotten of
van de overblijfselen in één kist.

5.

Het in het tweede lid van dit artikel genoemde bedrag - met
uitzondering van het begraafrecht - wordt insgelijk geheven voor
het lichten van een stoffelijk overschot of van de overblijfselen
van een stoffelijk overschot en overbrenging naar een
begraafplaats, niet zijnde een algemene begraafplaats van de
gemeente Purmerend.

6.

Geen rechten worden geheven voor het op rechterlijk gezag
lichten en weder in dezelfde grafruimte begraven van een
stoffelijk overschot.
Inschrijven en overboeken
Voor het inschrijven en overboeken van graven of
urnenruimten/asverstrooiingen in het daartoe bestemde register
wordt geheven
€
Voor het maken van geluidsopnames van de plechtigheid en het
vastleggen van deze opnames op een cd wordt geheven
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Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Purmerend, d.d 8 nov. 2012, nr. 1046729,
de raadsgriffier,
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