
  
Tarieven 2018 

Crematie vanaf 12 jaar inclusief 2 uur gebruik van faciliteiten 

(1 uur aula en 1 uur koffiekamer)       €  1.335,00  

 

Crematie vanaf 12 jaar inclusief 1 uur gebruik van faciliteiten 

(1 uur aula of koffiekamer)        €  1.109,00 

Crematie vanaf 12 jaar zonder faciliteiten, zonder  

aanwezigheid van familie        €     696,00 

Crematie vanaf 12 jaar in aanwezigheid van familie     €     883,00 

Crematie tot 12 jaar inclusief 2 uur gebruik van faciliteiten 

(1 uur aula en 1 uur koffiekamer)       €     667,00  

 

Crematie tot 12 jaar inclusief 1 uur gebruik van faciliteiten 

(1 uur aula of koffiekamer)        €     554,00 

Crematie tot 12 jaar zonder faciliteiten, zonder  

aanwezigheid van familie        €     348,00 

Crematie tot 12 jaar in aanwezigheid van familie     €     441,00 

Begraven in een nieuw graf 

Begraven vanaf 12 jaar in nieuw particulier graf  20 jaar    €  6.305,00  

(incl. grafrecht, onderhoudskosten en 2 uur gebruik  

faciliteiten (aula/koffiekamer  

1 uur gebruik faciliteiten      €  6.192,00  

doorloper        €  6.079,00 

Begraven vanaf 12 jaar in nieuw particulier graf  10 jaar    €  3.695,00  

(incl. grafrecht, onderhoudskosten en 2 uur gebruik  

faciliteiten (aula/koffiekamer)  

1 uur gebruik faciliteiten      €  3.585,00 

doorloper        €  3.472,00  

 

Begraven in een algemeen graf voor 10 jaar, zonder gebruik faciliteiten  €  1.638,00  

met 1 uur gebruik Aula of Koffiekamer       €  1.751,00  

met 2 uur gebruik Aula en Koffiekamer       €  1.864,00     

tot 12 jaar wordt 50% van deze tarieven gerekend 



 

Begraven in een bestaand graf 

Bijzetting in bestaand graf, zonder gebruik faciliteiten    €     858,00  

Begraven met 2 uur gebruik faciliteiten (1 uur aula en 1 uur koffiekamer)  €  1.084,00  

1 uur plechtigheid in aula of koffiekamer      €     971,00  

Schudden/opgraven 1 overledene       €     876,00 

Per volgende overledene       €     484,00  

Verlenging grafrecht, incl. onderhoudskosten, 5 jaar     €  1.305,00 

Verlenging grafrecht, incl. onderhoudskosten, 10 jaar     €  2.611,00 

Onderhoudskosten per jaar (NB: bij verlenging vanaf 2018 is jaarlijks  €     156,00   

betalen niet meer mogelijk 

 

verlengen particulier kindergraf met 5 jaar     €     144,00 

Afkoop onderhoud kindergraf 5 jaar       €     390,00 

verlengen particulier kindergraf met 10 jaar     €     288,00 

Afkoop onderhoud kindergraf 10 jaar       €     780,00 

 

verlengen particulier urnengraf of urnenheuvel met 10 jaar   €     721,00 

verlengen particulier urnengraf of urnenheuvel met 5 jaar   €     361,00  

 

Afkoop onderhoud urnengraf/urnennis/urnenheuvel 10 jaar   €     780,00 

Afkoop onderhoud urnengraf/urnennis/urnenheuvel 5 jaar   €     390,00 

 

Asbestemming  

Plaatsen urn in urnengraf/heuvel/nis       €      258,00 

Grafrecht en onderhoudskosten voor 10 jaar     €   1.501,00 

Grafrecht en onderhoudskosten voor 5 jaar     €      751,00 

Bewaren asbus in algemene nis per half jaar     €        60,00 

Opgraven urn/asbus           €      278,00 

Verstrooien van as op strooiveld inclusief gedenkplaatje    €        82,00 

Verstrooien van as op strooiveld exclusief gedenkplaatje    €        62,00 

Verstrooien as op zee        €        65,00 

Diversen  

Verlenging gebruik aula/koffiekamer per half uur     €     113,00  

Gebruik koeling, per dag       €     100,00 

Toeslag voor aanvang na 16:30 op ma-vrij en op zat na 15:00 uur  €     659,00  


