Tarieventabel 2014 behorende bij de verordening
lijkbezorgingsrechten begraafplaatsen 2014

Hoofdstuk 1: Recht op een particulier graf of een nis voor asbussen
1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf
wordt geheven:

30 jaar 2 verdiepingen

1.1.1
1.1.2

voor een periode van 30 jaar (Vredehof)
voor een periode van 30 jaar (Tempel en Waarder)

Recht op

1.2

Voor het verlenen van het recht op een particuliere nis voor

30 jaar

1.2.1

asbussen wordt geheven:
voor een periode van 30 jaar

Verlenging

1.3

Verlenging:

10 jaar

1.3.1

voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.1 en 1.2 voor
een periode van 10 jaar wordt een recht geheven:

Uitsluitend
recht op graf
30 jaar 3 verdiepingen

nis voor asbussen

€
€

3.535,75
2.357,15

€

1.767,85

€
€

1.178,60
535,85

€
€

1.365,95
910,65

(maar ouder dan één jaar) wordt geheven:
- indien begraven in een particulier graf

€

674,90

-

€
€

417,90
171,40

wordt geheven:
- indien begraven in een particulier graf

€

332,10

-

€
€

203,60
80,35

-

Particulier graf
Eigen nis voor asbussen

voor een particulier graf
voor een eigen nis voor asbussen

Hoofdstuk 2: Begraafrechten
Begraven persoon 12

2.1

jaar of ouder

-

In particulier graf
In algemeen graf

Begraven kind

2.2

tussen 1 en 12 jaar
In particulier graf
In algemeen graf
In kindergraf

Begraven kind

2.3

jonger dan 1 jaar
In particulier graf
In algemeen graf
In kindergraf

Begraven op
zaterdagen

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of
ouder in een graf wordt geheven:

2.4

indien begraven in een particulier graf
indien begraven in een algemeen graf

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de 12 jaar

indien begraven in een algemeen graf
indien begraven in een kindergraf

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar

indien begraven in een algemeen graf
indien begraven in een kindergraf

Voor het begraven op zaterdagen wordt het recht, bedoeld in
artikel 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 15%

2.5

Begraven op

Voor het begraven op zondagen wordt het recht, bedoeld in
artikel 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 100%.

zondagen

2.6

Begraven op
buitengewone uren

Voor het begraven op buitengewone uren op de dagen maandag
tot en met zaterdag, vóór 10.00 uur en na 16.00 uur, wordt het
recht, bedoeld in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 75%.

Hoofdstuk 3: Rechten voor het bijzetten in nis voor asbussensen
Bijzetten asbus

3.1

Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven:

In nis voor asbussen
In particulier graf

3.1.1
3.1.2

in een nis voor asbussen in het columbarium (zonder urn)
in een particulier graf (met of zonder urn)

€
€

171,40
685,60

In algemeen graf

3.1.3

in een algemeen graf (met of zonder urn)

€

423,15

Hoofdstuk 4: Rechten voor vergunning en onderhoud grafbedekking
4.1

Vergunning voor

grafbedekking

Aanleg grafkelder

4.1.1

Plaatsen zerk of

4.1.2

Gedenkteken

4.2

Onderhoud door

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen
of vernieuwen van een grafbedekking zoals bedoeld in artikel 18
van de Beheersverordening Begraafplaatsen 2010 wordt

plaatsen of vernieuwen

geheven:
voor de aanleg van een grafkelder

€

26,80

voor het plaatsen van een zerk of gedenkteken op een particulier
graf, algemeen graf of kindergraf

€

26,80

Voor het onderhoud door de beheerder zoals bedoeld in artikel 22
van de Beheersverordening Begraafplaatsen 2010 wordt
geheven:

Beheerder

Algemeen graf – 10 jaar

4.2.1
4.2.2

voor een particulier graf voor een periode van 30 jaar
voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar

€
€

1.339,25
321,35

Kindergraf – 10 jaar

4.2.3

voor een kindergraf voor een periode van 10 jaar

€

107,05

Verlenging

4.3
4.3.1

Verlenging:
bij verlenging van het uitsluitend recht op een particulier graf
€

444,60

€

26,80

€

26,80

Particulier graf – 30 jaar

Particulier graf -

met een periode van 10 jaar bedraagt het recht voor het
onderhoud door de beheerder

onderhoud beheerder voor
10 jaar

Hoofdstuk 5: Inschrijven en overboeken van rechten in register
Eigen graven

Eigen nis voor asbussen

5.1

5.2

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in de
daartoe bestemde registers wordt geheven
Voor het inschrijven en overboeken van particuliere nissen voor
asbussen in de daartoe bestemde registers wordt geheven

Hoofdstuk 6: Opgraven, ruimen en verstooien
Opgraven lijk

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

Uit particulier graf
Uit algemeen graf

6.1.1
6.1.2

bij opgraving uit een particulier graf
bij opgraving uit een algemeen graf

€
€

1.644,65
1.644,65

Uit kindergraf

6.1.3

bij opgraving uit een kindergraf

€

814,30

Opgraven of

6.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

Uit algemeen graf

6.2.1
6.2.2

uit een particulier graf
uit een algemeen graf

€
€

814,30
814,30

Uit nis voor asbussen

6.2.3

uit een nis voor asbussen

€

160,70

Ruimen graf

6.3

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende
wordt geheven
€

814,30

verwijderen asbus
Uit particulier graf

Verstrooien as

6.4

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

In particulier graf
In algemeen graf

6.4.1
6.4.2

in een particulier graf
in een algemeen graf

€
€

160,70
160,70

Op verstrooiingsplaats

6.4.3

op een aangewezen verstrooiingsplaats op een van de algemene
begraafplaatsen van de gemeente

€

100,00

Hoofdstuk 7: Overige heffingen
Gebruik aula

7.1

Voor het gebruik van de aula en de daarbij behorende faciliteiten
wordt geheven per begrafenis:

7.1.1
7.1.2

Voorafgaand aan de begrafenis (duur: maximaal een half uur)
(duur: langer dan half uur)

€
€

80,35
160,70

7.1.3
7.1.4

Aansluitend aan de begrafenis (duur: maximaal een half uur)
(duur: langer dan half uur)

€
€

80,35
160,70

Hoofdstuk 8: Citeertitel
8

Deze tabel kan worden aangehaald als “Tarieventabel 2014
behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten
begraafplaatsen 2014”.

