
volwassenengraven urnengraven
tarief  nieuw eigen  bestaand eigen algemeen wandgraf urn in nieuw eigen  urn in eigen 

graf graf graf volwassenengraf urnengraf

Begraafrecht volw. 941,00 941,00 941,00 382,00 478,00 478,00

Begraafplaatsrecht 1.518,00 758,00 758,00 1.204,00 1.518,00 379,00

Graf/urnrecht 20 jr. 758,00 afh. van looptijd nvt 1.945,00 758,00 379,00

TOTAAL                    € 3.217,00 1.699,00 1.699,00 3.531,00 2.754,00 1.236,00
     

Voor begraving in een bestaand eigen graf van voor 2011 geldt begraafrecht + begraafplaatsrecht; na 2011 alleen begraafrecht

Voor eigen graven geldt een termijn van 20 jaar met mogelijkheid van verlenging van 5 tot 20 jaren

Voor algemene graven geldt een termijn van 10 jaar zonder mogelijkheid van verlenging

kindergraven onderhoud grafbeplanting
tarief eigen algemeen jaarbedrag afkoopsom periode

graf graf 10 jaar

Begraafrecht kind 842,00 842,00 41,00 405,00

Begraafplaatsrecht 758,00 758,00

Grafrecht 20 jr. 758,00 nvt

TOTAAL                    € 2.358,00 1.600,00 TOTAAL 41,00 405,00

plaatsing urn in urnennis voor 10 jaar exclusief afdekplaat monument gedachtenisplek
tarief met zonder tarief

nabestaanden nabestaanden

Plaatsingsrecht 151,00 40,00 aanbrengen v.e. 104,00

Recht op urnennis 10 jr. 758,00 758,00 herdenkings-

plaatje voor 10 jr

TOTAAL                    € 909,00 798,00 TOTAAL          € 104,00

het uitstrooien van as Gedenktekenrecht
tarief met zonder algemeen

nabestaanden nabestaanden tarief

Strooirecht 117,00 nvt 136,00

Verstrooirecht 77,00 77,00

TOTAAL                    € 194,00 77,00 TOTAAL       € 136,00

uitvoering van begravingen op buitengewone uren worden verhoogd met:
25% diensten van maandag tot en met vrijdag van 16:00 tot en met 17.00 uur.

50% diensten van maandag tot en met vrijdag van 17:00 tot en met 19:00 uur.

50% diensten verricht op zaterdag van 9:00 tot en met 12:00 uur.

100% diensten verricht op zaterdag van 12:00 tot en met 16:00 uur.

100% diensten verricht op zondag en algemene feestdagen.

kosten verlenging van een eigen graf met 10 jaren Kosten begraving op Islamitisch begraafdeel
tarief eigen  nieuw eigen graf

graf  Begraafrecht volw. 941,00

verlenging 10 jaren 758,00 Begraafplaatsrecht 1.518,00

5 jaar kost de helft en 20 jaar 2x zoveel Grafrecht 20 jr. 758,00

TOTAAL                    € 758,00 TOTAAL      € 3.217,00

kosten verlenging van een eigen urnengraf met 10 jaren
tarief eigen

urnengraf

verlenging 10 jaren 379,00

5 jaar kost de helft en 

20 jaar 2x zoveel

TOTAAL                    € 379,00

kosten verlenging van een urnennis met 5 jaren overige kosten
tarief omschrijving overboeken grafrecht afhalen en opbrengen

urnennis van een gedenkteken

verlenging 5 jaren 379,00 eigen graf/urngraf 16,00 82,00

10 jaar kost 2x zoveel en urnennis

20 jaar 4x zoveel

TOTAAL                    € 379,00 16,00 82,00

aan eventuele druk- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend

Tarieven begrafenissen en bijzettingen per 01-01-2020 algemene begraafplaats te Lelystad


