
Tarieven DELA begraafplaats Den en Rust 2020

Grafrecht
Particulier graf (enkel graf)  .............................................................................................................................................................. € 1.979,50

  € 2.560,00

  € 3.198,75

 € 5.805,00

  € 10.550,00

Particulier graf (dubbel graf)  ...........................................................................................................................................................  op aanvraag

Particulier kindergraf  ........................................................................................................................................................................ € 1.110,00

De prijs van een graf is afhankelijk van de grootte en de ligging op de begraafplaats. Het grafrecht wordt eenmalig berekend en daarna 

mag u het graf onbeperkt in gebruik houden. Gedurende de tijd dat u een graf in gebruik houdt, betaalt u een bijdrage aan het onderhoud.

Onderhoud
Graf uitgegeven vanaf 2013 (standaard afmeting, per jaar) ............................................................................................................ € 77,50

Kindergraf (per jaar) .......................................................................................................................................................................... € 39,25

Deze kosten zijn voor het onderhoud van het graf en algemeen onderhoud van de begraafplaats per jaar.

Vanaf het in gebruik nemen of reserveren van een nieuw graf betaalt u een onderhoudsbijdrage. De eerste keer berekenen we deze 

onderhoudsbijdrage voor een periode van 20 jaar ineens.

Grafdelven
Openen en sluiten van een particulier graf  ..................................................................................................................................... € 818,50

Openen en sluiten van een kindergraf  ............................................................................................................................................ € 409,25

Bijzetten van een urn  ....................................................................................................................................................................... € 227,25

Uitbreiden van een bestaand graf (1 persoon)  ............................................................................................................................... € 485,00

Uitbreiden van een bestaand graf (2 personen)  ............................................................................................................................. € 649,00

Grafgroen op het graf  ....................................................................................................................................................................... € 71,25

Geluid op het graf  ............................................................................................................................................................................ € 60,75

Gebruik faciliteiten
Gebruik aula (inclusief gebruik koffiekamer)  .................................................................................................................................. € 600,00

Gebruik koffiekamer zonder aula  .................................................................................................................................................... € 275,00

Extra aansluitende aulatijd van 15 minuten, vooraf geboekt  .......................................................................................................... € 137,50

Extra tijd koffiekamer per 15 minuten, vooraf geboekt  ................................................................................................................... € 137,50

Usb-opname  ..................................................................................................................................................................................... € 71,50

Usb-opname en internetuitzending  ................................................................................................................................................ € 95,00

Elke volgende usb-opname ............................................................................................................................................................... € 28,25

Op de rechtsverhouding tussen de aanvrager en de begraafplaats zijn de regels voor de begraafplaats van toepassing. 

Deze regels zijn verkrijgbaar bij de administratie van de begraafplaats (gevestigd in crematorium Den en Rust in Bilthoven).
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