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Artikel 5 Grafrecht 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 

1. het verkrijgen van het uitsluitend recht, tot begraven in een bepaalde grafruimte of het 

hebben van een gedenkplaats, met onderhoud: 

o a. voor een particulier graf in cat. A voor een periode van 20 jaar € 2.481,00 

o b. voor een particulier graf in cat. B voor een periode van 20 jaar € 2.430,00 

o c. voor een kindergrafruimte voor een periode van 20 jaar € 1.214,00 

o d. voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar € 1.618,00 

o e. voor een urnengraf € 614,00 

2. het verlengen van het uitsluitend recht, tot begraven of het hebben van een gedenkplaats en 

onderhoud met 10 jaar, als bedoeld in artikel 14, lid 2 van de beheerverordening: 

voor een particulier graf in categorie A en B   € 1.240,00 

voor een kindergrafruimte      € 607,00 

voor een urnengraf       € 287,00 

3. voor het uitsluitend recht om in de urnenmuur een bepaalde urnennis te mogen gebruiken, 

wordt er voor de periode van 20 jaren een recht geheven van € 549,00 

4. voor verlenging van het recht, genoemd in lid 3, voor de periode van 10 jaren € 281,00 

Artikel 6 Begraafrechten 

1. Het tarief bedraagt, onverminderd hetgeen overigens in deze rubriek is bepaald, voor 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het begraven van een lijk of het 

begraven c.q. bijzetten van een asbus op de gewone uren van begraven, dan wel het 

verstrooien van as: 

2. indien dit geschiedt in een graf in categorie A en B of algemeen kindergrafruimte, 

urnengraf: 

3. voor het begraven van een lijk van een persoon 

vanaf 1 jaar of ouder      € 1.294,00 

beneden 1 jaar alsmede levenloos geborenen   € 507,00 

4. begraven c.q. bijzetten van een asbus € 345,00 

5. voor het verstrooien van as € 216,00 



 

In afwijking van het bepaalde in dit artikel wordt: 

6. a. voor het begraven van lijken van levenloos geborenen of kort na de geboorte 

overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in 1 kist worden begraven, 

slechts eenmaal het recht geheven; 

7. b. voor het begraven van lijken en levenloos geborenen of kort na de geboorte 

overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na de bevalling overleden moeder 

in een kist worden begraven, geen recht geheven. 

Artikel 7 Begraven buiten de aangegeven dagen en tijden 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het begraven van lijken of het bijzetten 

van asbussen wordt het ingevolge artikel 6 verschuldigde tarief verhoogd met: 

• a. 25% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op een werkdag maandag tot en met 

vrijdag voor 9.00 uur en na 16.00 uur; 

• b. 75% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op een dag waarop het gemeentehuis 

gesloten is, niet zijnde een zon- of feestdag; 

• c. 100% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op een zon- of feestdag. 

Artikel 8 Gebruik condoleanceruimte 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het gebruik van de 

condoleanceruimte en de daarin aanwezige inventaris per begrafenis € 130,00 

 
Artikel 9 Op- en herbegraven 
 

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het lichten 
van een lijk: 

o a. voor het lijk van een persoon van 1 jaar en ouder, 1 en 2 diep € 1.285,00 

o b. voor het lijk van een persoon van 1 jaar en ouder, 3 diep € 1.510,00 

o c. voor het lijk van een kind beneden de leeftijd van 1 jaar en van levenloos 

geborenen € 594,00 

 


