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Voorstel tarievenlijst begraafplaatsen West Betuwe Tarieven

2019

grafrecht  20 jr uitgifte particulier graf (1 persoon) 20 jr 1.100€            

uitgifte particulier graf (2 personen) 20 jr 2.200€            

uitgifte particulier graf (2 pers uitgifte naast elkaar) 20 jr 2.200€            

uitgifte grafrecht particulier kindergraf 20 jr  550€                

uitgifte grafrecht particulier urnengraf 20 jr 550€                

uitgifte particulier urnennis (2 urnen) 20 jr 550€                

grafrecht 30 jr uitgifte particulier graf (1 persoon) 30 jr 1.650€            

uitgifte particulier graf (2 personen) 30 jr 3.300€            

uitgifte particulier graf (2  pers uitgifte naast elkaar) 30 jr 30 jr 3.300€            

uitgifte grafrecht particulier kindergraf 30 jr  825€                

uitgifte grafrecht particulier urnengraf 30 jr 825€                

uitgifte particulier urnennis (2 urnen) 30 jr 825€                

algemeen graf uitgifte algemeen graf 10jr -€                

verlenging uitsluitend recht verlenging grafrechten particulier graf (1 pers) 10 jr 550€                

verlenging grafrechten particulier graf (1 pers) 20 jr 1.100€            

verlenging grafrechten particulier graf (2 pers) 10 jr 1.100€            

verlenging grafrechten particulier graf (2 pers) 20 jr 2.200€            

verlenging  grafrechten particulier kindergraf 10 jr 275€                

verlenging  grafrechten particulier kindergraf 20 jr 550€                

verlenging grafrecht particulier urnengraf 10 jr 275€                

verlenging grafrecht particulier urnengraf 20 jr 550€                

verlenging particulier urnennis (2 urnen) 10 jr 275€                

verlenging particulier urnennis (2 urnen) 20 jr 550€                

begraafrecht begrafenissen/openen en sluiten graf nieuw 720€                

begrafenissen/openen en sluiten graf bijzetting 720€                

begraven op buitengewone uren 1.260€            

begrafenissen/openen en sluiten kindgraf nieuw 485€                

plaatsen asbus 350€                

onderhoud melding gedenkteken/grafbedekking - -€                

onderhoud particulier graf 10 jr 625€                

onderhoud particulier kindergraf 10 jr 313€                

onderhoud particulier urnennis 10 jr 313€                

onderhoud particulier urnengraf 10 jr 313€                

onderhoud particulier graf 20 jr 1.250€            

onderhoud particulier kindergraf 20 jr 625€                

onderhoud particulier urnennis 20 jr 625€                

onderhoud particulier urnengraf 20 jr 625€                

onderhoud algemeen graf 10 jr 625€                

verlenging onderhoud verlenging onderhoud particulier graf 10 jr 625€                

verlenging onderhoud particulier kindergraf/urnengraf/nis 10 jr 313€                

verlenging onderhoud particulier graf 20 jr 1.250€            

verlenging onderhoud particulier kindergraf/urnengraf/nis 20 jr 625€                

onderhoud particulier graf 1 jr 63€                  

onderhoud verminderd tarief 1 jr 48€                  

schudden schudden graf (resten onder in graf) 1.000€            

ruimen ruimen graf (resten naar verzamelgraf) 950€                

ruimen kindergraf (resten naar verzamelgraf) 350€                

opgraven en opnieuw begraven in nieuw graf 1.670€            

opgraven/verwijderen asbus 350€                

Overige heffingen overschrijvingen 20€                  

klokluiden 30€                  

gebruik groenraam 35€                  

keuze graf 70€                  

afdekplaat urnenis t.b.s. -€                

grond wegrijden van graf voor begrafenis 290€                

Verlenen uitsluitend recht 

Begraven 

Grafbedekking en algemeen onderhoud

Opgraven, ruimen en verstrooien 

Overige heffingen 


