
TARIEVEN PER 1 JANUARI 2018 BEGRAAFPLAATS LAREN 

Grafrecht:  
1e uitgifte particulier graf volwassen voor 20 jaar  € 1.553 
1e uitgifte kindergraf tot 1 jaar voor 20 jaar € 466 
1e uitgifte urnengraf voor 20 jaar € 590 
Algemeen graf voor 10 jaar €  234 
 
Urnennis 
1e uitgifte urnennis voor 20 jaar € 538 
 
Verlengingen met 10 jaar 
voor een particulier graf € 777 
voor een kindergraf €  240 
voor een urnengraf € 296 
voor een urnennis € 269 
 
Begraafrechten 
voor een lijk van een persoon voor 12 jaar of ouder: 
in een graf , 1 en 2 diep € 1.243 
in een graf, 3 diep € 1.450 
voor een lijk van een kind beneden 1 jaar € 487 
in een algemeen graf, 1, 2 of 3 diep €          1.243 
 
Bijzetten van asbussen en urnen 
in een urnennis € 331 
in een graf € 331 
 
Het verstrooien van as van een overledene € 208 
 
Bijzetten: 
op werkdagen na 15.00 uur worden de rechten verhoogd met 25% 
op zaterdag worden de rechten verhoogd met 75% 
 
Opgraven en ruimen 
voor het opgraven van een lijk, 1 en 2 diep € 1.243 
voor het opgraven van een lijk, 3 diep € 1.450 
voor het ruimen (herschikken) van een bestaand graf € 311 
 
Indien de opgraving geschiedt op rechterlijk gezag worden de rechten  
in dit hoofdstuk niet geheven.  
 
Grafbedekkingen en aanbrengen grafkelder 
voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot het inrichten van een grafkelder € 124 
 
Voor het plaatsen van een monument 
op een particulier, kinder, asbussen of algemeen graf € 117
  
  
  
  
   



Onderhoud per jaar 
particulier volwassen graf € 156 
gereserveerd volwassen graf € 78 
particulier kindergraf € 78 
particulier asbussengraf € 78 
gereserveerd asbussengraf € 78 
 
algemeen graf eenmalig voor 10 jaar € 518 
 
Aktekosten € 27 
 
Gebruik aula 
gebruik aula € 124 
 
Zonder dat verder van de begraafplaats gebruik wordt gemaakt 
van maandag tot en met vrijdag € 259 
zaterdag € 518 
 
Kosten afdekplaatje urnennis € 259 
 
Het uitzoeken van een graf € 84 

 


