
Tarieventabel Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam 2019
Begraafplaats/Crematorium De Nieuwe Ooster

behorende bij de "Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam 2019"

1. Begraven

begraven in algemeen graf 440€               
begraven in algemeen graf kind t/m 11 jaar 290€               
begraven in algemeen graf speciaal 587€               
(her)begraven in particulier graf 699€               
(her)begraven in particulier graf kind t/m 11 jaar 466€               
(her)begraven in kindergraf 306€               
De tarieven voor het begraven in een algemeen graf zijn inclusief het verschuldigde grafrecht van maximaal 10 jaar.

De tarieven voor het begraven in een particulier/kindergraf zijn excl. de verschuldigde grafrechten. 

Zie hiervoor tarieven grafrechten particulier graf/kindergraf (3)

Naast de verschuldigde grafrechten wordt tevens een verplichte onderhoudsbijdrage in rekening gebracht.

Zie onderhoudsbijdragen (8)

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven accommodatiegebruik (7)

2. Overige begraafkosten

gebruik rijdende baar incl. baarkleed 30€                 
aanbrengen grafgroen 80€                 
opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar 418€               
opgraving na 2 maanden en binnen 10 jaar 1.800€            
opgraving kind t/m 11 jaar binnen 2 maanden en na 10 jaar 209€               
opgraving kind t/m 11 jaar na 2 maanden en binnen 10 jaar 900€               
opgraven/samenvoegen/ruimen en eerste plaats vrijmaken particulier graf 504€               
opgraven/samenvoegen/ruimen en tweede of derde plaats vrijmaken particulier graf 252€               
verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf/urnenplaats 268€               
verwijderen/herplaatsen grafbedekking dubbel graf of omvangrijke grafbedekking vanaf 536€               
toeslag extra werkzaamheden wegens niet of te laat gemelde afwijkende kistafmetingen vanaf 100€               
plechtigheid bij graf, meer dan 30 min, per 15 min of een deel daarvan 103€               
geluidsinstallatie aan graf 30€                 
toeslag tijdoverschrijding doorloper per 15 min of een deel daarvan 100€               
gebruik golfkar bij grafgang - met chauffeur 77€                 
Een opgraving kan alleen met vergunning plaats vinden.

Eventuele schade bij gebruik van de rijdende baar wordt apart in rekening gebracht

Het tarief opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar wordt niet in rekening gebracht als de 

herbegrafenis of verassing op De Nieuwe Oooster/De Nieuwe Noorder of Driemond plaats vindt.

3. Grafrechten particulier graf/kindergraf

De Nieuwe Ooster
grafrecht categorie A 1-diep per jaar 41€                 
grafrecht categorie A 2-diep per jaar 55€                 
grafrecht categorie A 3-diep per jaar 64€                 
grafrecht categorie A 4-diep per jaar (alleen verlengen) 81€                 
grafrecht categorie AA 1-diep per jaar 57€                 
grafrecht categorie AA 2-diep per jaar 74€                 
grafrecht categorie AA 3-diep per jaar 87€                 
grafrecht categorie AA 4-diep per jaar (aleen verlengen) 99€                 
grafrecht categorie AA goed gelegen 1-diep per jaar 94€                 
grafrecht categorie AA goed gelegen 2-diep per jaar 110€               
grafrecht categorie AA goed gelegen 3-diep per jaar 131€               
grafrecht categorie AA goed gelegen 4-diep per jaar (alleen verlengen) 157€               
grafrecht kindergraf 1 dp per jaar 40€                 
categorie A = kleine 100 cm bij 200 cm graven

categorie AA = standaard 130 cm  * 260 cm graf (in enkele gevallen 130 cm bij 230 cm)

categorie AAgoedgelegen = standaard 130 cm bij  260 cm graf, maar dan goed gelegen op de begraafplaats

Voor de indeling van de vakken in A, AA en AAgg zie kaart bij Besluit indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster

4 diep graven worden niet meer uitgegeven, bestaande grafrechten van 4 diepgraven worden wel verlengd 

4. Grafrechten urnenplaatsen

De Nieuwe Ooster

grafrecht vak 87 C: magnoliabos, E: bloembollenweide, F: berken&grassen, L: zuilenrij per jaar 46€                 
grafrecht vak 71 1x1 en urnenplateau 1x1m per jaar 46€                 
grafrecht vak 87 D: (enkel) urnenmuur per jaar 62€                 



grafrecht vak 87 B: bloementuin, K: tegeltuinen, M: vrije baan, N: bloemenstraat per jaar 72€                 
grafrecht vak 87 D: (dubbel) per jaar 93€                 
grafrecht vak 87 G: langs vijver per jaar 250€               
grafrecht vak 87 H: charon in vijver per jaar 300€               
grafrecht vak87 A: galerij per jaar 400€               
grafrecht vak 87 D (special) urnenmuur per jaar op aanvraag
De grafuitgiftetermijn van urnenplaatsen in vak 87 is minimaal 5 en maximaal 20 jaar.

Verlengen van de grafrechten na afloop van de uitgiftetermijn kan minimaal voor 1 jaar en maximaal voor 20 jaar

Bij een urnenplaats 87 A en 87 H is de inscriptie in de daarvoor bestemde strip bij de uitgifteprijs inbegrepen.

Bij een urnenplaats 87 G is een standaard gedenkplaat zonder inspcriptie bij de uitgifteprijs inbegrepen.

In vak 71 worden geen urnenplaatsen meer uitgegeven, alleen nog voor maximaal 1 jaar verlengd.

Het grafrecht van een urnenplaats betekent tevens de verplichting tot het betalen van een  onderhoudsbijdrage

begraafplaats. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (8).

5. Cremeren

cremeren 923€               
cremeren kind 3 t/m 11 jaar 614€               
cremeren foetus/kind t/m 2 jaar 462€               
technische crematie voor 9.30u en tussen 17 en 18uur  (excl. asbestemming) 406€               
techn.crematie foetus/kind t/m 11 jaar voor 9.30u en tussen 17&18 uur (excl. asbestemm.) 221€               
basistarief asbestemming (altijd in combinatie met crematie- of aanvoertarief) 99€                 
Alle crematietarieven zijn inclusief heffing algemene nis voor een periode van 6 maanden. 

Bij elke crematie wordt ook het basistarief asbestemming in rekening gebracht.

Er zijn rechten verschuldigd, indien wordt gekozen voor de asbestemming "ophalen as", "verstrooien op zee","verstrooien op DNO/DNN/Driemond of 

Huis te Vraag, zonder aanwezig van nabestaanden".

Een technische crematie vindt plaats zonder aanwezigheid van nabestaanden en is dus zonder accomodatiegebruik

Indien bij een crematie bij De Nieuwe Ooster gebruik wordt gemaakt van de heffer, dan is de huur van de aula altijd noodzakelijk.

Cremeren van stoffelijke resten na opgraving is alleen mogelijk van opgravingen van één van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Kosten cremeren van stoffelijke resten na opgraving is gelijk aan cremeren plus basistarief asbestemmming

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven accommodatiegebruik (7)

6. Asbestemmingen

verlengen bijzetten alg nis (2e termijn max 6 mnd)               74€                 
verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden 94€                 
verstrooien op zee of op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid nabestaanden 38€                 
bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden 94€                 
bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden 38€                 
grafrechten naamplaat gedenkzuil/gedenkzuil strooiweide/bosprieel per jaar 42€                 
as ophalen/as splitsen (in koker of bus)/ vullen urn of sieraad van elders 38€                 
opgraven asbus uit (urnen)graf 106€               
De tarieven: verstrooien op zee, verstrooien DNO/DNN/Driemond/Huis te Vraag zonder aanwezigheid van nabestaanden,

bijzetten in urenplaats/particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden worden alleen in rekening gebracht als de crematie

niet op DNO of DNN heeft plaats gevonden.

De grafrechten periode op naamplaat is bij uitgifte en verlenging minimaal 5 en maximaal 20 jaar.

De grafrechten naamplaat zijn bij uitgifte incl. de aanschaf en plaatsing van het plaatje.

Ambtshalve verstrooiingen  worden altijd zonder nabestaanden uitgevoerd op een door de beheerder te bepalen tijdstip en locatie

7. Accomodatiegebruik

aula 30 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 30 min./voor 10 uur 321€               
aula 45 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 30 min. 408€               
aula 45 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min. 635€               
aula 45 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 60 min. 718€               
aula 45 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 75 min. 801€               
aula 75 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min. 871€               
aula 75 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 60 min. 954€               
aula 75 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 75 min. 1.037€            
aula 90 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min. 989€               
aula 90 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 60 min. 1.072€            
aula 90 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 75 min. 1.155€            
aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min. 1.107€            
aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 60 min. 1.190€            
aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 75 min. 1.273€            
aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 90 min. 1.356€            
aula 60 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min. 753€               

aula 30 min./ontvangkamer 45 min./voor 10 uur 321€               
aula 45 min./ontvangkamer 45 min. 408€               



aula 45 min./ontvangkamer 60 min. 635€               
aula 45 min./ontvangkamer 75 min. 718€               
aula 45 min./ontvangkamer 90 min. 801€               
aula 75 min./ontvangkamer 45 min. 788€               
aula 75 min./ontvangkamer 60 min. 871€               
aula 75 min./ontvangkamer 75 min. 954€               
aula 90 min./ontvangkamer 45 min. 906€               
aula 90 min./ontvangkamer 60 min. 989€               
aula 90 min./ontvangkamer 75 min. 1.072€            
aula 90 min./ontvangkamer 90 min. 1.155€            
aula 105 min./ontvangkamer 45 min. 1.024€            
aula 105 min./ontvangkamer 60 min. 1.107€            

aula 105 min./ontvangkamer 75 min. 1.190€            
aula 105 min./ontvangkamer 90 min. 1.273€            
aula 105 min./ontvangkamer 105 min. 1.356€            
aula 60 min./ontvangkamer 60 min. 753€               
Bij De Nieuwe Ooster is èen combinatie huur aula/huur ontvangkamer verplicht

Niet alle tijdcombinaties zijn mogelijk. Beschikbare combinaties zijn op te vragen bij de begraafplaats

Indien bij De Nieuwe Ooster wel van één van de aula's maar niet van de ontvangkamer gebruik wordt gemaakt wordt -ongeacht 

de lengte van het aulagebruik-  45 min ontvangkamer en bij een begraving geen grafgang in rekening gebracht.

Als bij tijdoverschrijding het tarief "toeslag tijdoverschrijding" wordt toegepast, vervalt de korting

Ontvangstkamers
ontvangkamer na doorloper/ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula (30 min) 258€               
ontvangkamer na doorloper/ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid langer dan 30 min verlenging per 15 min 83€                 

Uitvaartcentrum (alleen te reserveren via uitvaartcentrum De Nieuwe Ooster)
gebruik rouwkamer 693€                
toeslag familiebezoek op zondag (max 1 uur) 48€                 
condoleancebezoek avond voor de uitvaart (max 1 uur) 111€               
bediening consumpties bij condoleancebezoek 140€               
gebruik rouwkamer voor de uitvaart (max 1 uur) 171€               
begeleiding Myosotis bezoek uitvaartcentrum 75€                 
gebruik uitvaartcentrum inclusief familiebezoeken binnen reguliere tijden.

Een familiebezoek is 30 minuten, koffie/ thee is dan gratis

Een officieel condoleancebezoek op uitnodiging is mogelijk op de avond voor de uitvaart (tijdsduur 45 minuten) of

desgewenst, voorafgaand aan de uitvaartdienst. Hier worden consumpties wel in rekening gebracht.

Het tarief  “gebruik rouwkamer voor de uitvaart” wordt alleen in rekening gebracht als de rouwkamer alleen vlak voor de uitvaart wordt

gebruikt en er in de voorgaande dagen geen opbaring van de overledene in het rouwcentrum heeft plaats gevonden.

Islamitisch paviljoen
islamitisch paviljoen (per 60 min of een deel daarvan) 166€               
Indien bij een begrafenis in een particulier graf de graf- en onderhoudsrechten voor 50 jaar

worden afgekocht is het eventuele gebruik van het islamitisch paviljoen gratis.

Overig
toeslag tijdoverschrijding aula/ontvangkamer per 15 min of een deel daarvan (vanaf 60 min plechtigheden) 200€               
toeslag tijdoverschrijding aula/ontvangkamer per 15 min of een deel daarvan (30 en 45 min plechtigheden) 400€               
gebruik rijdende baar incl. baarkleed vanuit uitvaartcentrum/islam.paviljoen met voorloper 100€               
verlengen ontvangkamer op dag van uitvaart, per 15 min 125€               
gebruik piano 111€               
gebruik LCD-scherm in aula/ontvangkamer/wachtruimte 30€                 
organist op zaterdag per uur met een minimum van één uur 83€                 
toeslag uitvaart op buitengewoon uur vanaf 300€               
toeslag bijzondere werkzaamheden aula vanaf 50€                 
Desgewenst kunnen bij DNO beeld en/of geluidopnames worden gemaakt. Deze opnames zijn gratis.

Indien een aanvrager de aanvraag voor het gebruik van de accommodatie binnen 48 uur vóór de gereserveerde

datum en tijdstip annuleert, blijven de accomodatiekosten verschuldigd. 

8. Onderhoudsbijdragen begraafplaats

bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats bij algemeen graf voor 10 jaar 465€               
bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats bij algemeen kindergraf voor 10 jaar 340€               
bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats bij algemeen graf speciaal 10 jaar 970€               
bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats per jaar 97€                 
onderhoud/huur bankje per jaar (max 10 jaar) 92€                 
onderhoud oorlogsgravenst per jaar 14€                 
De bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats geldt voor rechthebbende of gebruiker van particulier graf/kindergraf/

urnenplaats/gedenkplaats en optiehouder optiegraf

Deze bijdrage kan bij uitgifte per jaar of voor maximaal  de uitgiftetermijn (bedrag * uitgiftetermijn) vooruit worden betaald

Bij een uitgiftetermijn van 10 jaar dient de onderhoudsbijdrage begraafplaats  eveneens voor 10 jaar te worden afgekocht. 



Bij een uitgiftetermijn van 20 jaar of langer kan de onderhoudsbijdrage ook per jaar worden betaald.  

Bij graven, die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd, kan de onderhoudsbijdrage voor maximaal 50 jaar worden afgekocht.

Indien onderhoud dan voor 50 jaar wordt afgekocht is dat tevens een afkoop voor onbepaalde tijd

De onderhoudsbijdrage vor een optiegraf dient altijd voor een periode van 5 jaar te worden afgekocht.

Bij verlengen van de grafrechten kan de onderhoudsbijdrage voor minimaal 1 jaar en maximaal 20 jaar worden afgekocht.

De termijn van de verlenging van het grafrecht dient gelijk te zijn aan de termijn waarop de onderhoudsbijdrage wordt afgekocht

9. Administratieve kosten/vergunningen

vergunning gedenkteken/opgraven 51€                 
wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht of optie op graf/aanvraag ontheffing bewaartermijn as 37€                 

10. Grafbedekking en materialen

tegel 40x40x4,5 met gat/inlegplaat/lezenaar 37€                 
fundatieraam 230/260 incl plaatsen 284€               
fundatieraam 200 incl plaatsen 225€               
inlay 102 x 106 108€               
inlay 73 x 106 94€                 
plaat 230/260 * 130 369€               
plaat 200 * 100 320€               
fundatieroef 240 x 110 (dikte 15/25 cm) 356€               
fundatieroef 150/170/150/90 296€               
fundatiebalk 100/130 82€                 
fundatieraam/plaat / deksel 100x100x5 108€               
fundatieroef 50x65 (dikte 10/15 cm) 144€               
fundatiebalk 75x25x8 m.d. 75€                 
impala tegel 50x50x3 165€               
enkele grafkelder 1 dp of bovengronds graf 2.120€            
enkele grafkelder 2 dp 3.250€            
enkele grafkelder 3 dp 4.590€            
dubbele grafkelder 1 dp 4.620€            
dubbele grafkelder 2 dp 6.760€            
dubbele grafkelder 3 dp 8.980€            
bekisting in graf achterlaten (per ring) 100€               
kist tbv herbegraving/verassing 200€               
urnenkeldertje 40x40 (incl plaatsing) 194€               
naamplaat tbv grafmarkering 58€                 
bekisting en afdekking islam.grafbedekking 231€               
bekisting en afdekking islam.grafbedekking kindergraf 116€               
afvoeren zand graf per diepte 274€               
strips verzinkt 260/130 383€               
strips verzinkt 200/100 281€               
strips verzinkt 100/130 179€               
huur grafteken (tegel) vak 65 voor een periode van 10 jaar 133€               



Privaatrechtelijke tarieven De Nieuwe Ooster 2019
(de tarieven zijn incl. 9 of 21% BTW)

Consumpties aula De Nieuwe Ooster
2019 incl  btw

Dranken 
801 koffie/thee/warme chocola € 2,10
802 melk/ karnemelk € 1,55
806 jus d'orange € 2,25
812 verse jus d'orange € 2,30
817 soep vanaf 15 personen per persoon € 4,65
850 wijn, port, sherry ed. per glas € 3,50
851 bier (flesje) € 2,90
852 Hollands gedistilleerd per glas € 3,00
853 buitenlands gedestilleerd per glas vanaf € 4,10
858 advokaat (met/zonder slagroom) € 3,00
859 prosecco (per glas)  vanaf € 3,75
867 champagne (moët ed.) per fles vanaf € 75,00
868 champenoise/cava per fles vanaf € 17,00
870 frisdrank (per flesje/blikje) € 2,20

koekjes en cake
804 minimoorkopjes per stuk € 1,90
807 weesper mop per stuk € 1,25
808 luxe koeken € 2,55
810 cake per plak € 1,55
811 roomboterkoekjes per stuk € 0,65
818 slagroomsoesjes (mini) € 1,30
829 puntje boterkoek € 2,20
845 tompouce € 3,70
854 mini-stroopwafel/koeken € 1,85
855 stroopwafel € 2,05
871 opgemaakte koekjes € 2,15
872 glacé € 2,05
873 spekkoek (minimum 15 personen )  pp € 1,55

gebak
813 petit four/harde bodem/cakebodem € 3,05
815 gebak assorti/vlaai  vanaf € 3,70
844 appelgebak van Kuijt € 3,70
849 mergpijpjes van van der Linden € 2,25

chocolade
819 luxe bonbons € 1,60
834 chocolaatjes assorti € 1,25

broodjes e.d. 
805 luxe minibroodjes € 3,10
820 belegde broodjes per stuk € 3,05



821 luxe broodjes per stuk € 4,05
822 bolletjes en sandwiches gemengd € 3,35
823 Engelse sandwiches/sandwich met korst € 4,05
824 krentenbol per stuk € 1,70
825 krentenbrood p.s. (met of zonder boter) € 1,65
826 plak ontbijtkoek p.s (met of zonder boter) € 1,02
828 saucijzenbroodje ( van de banketbakker) € 2,90
836 kaasbroodje (van de banketbakker) € 3,20
847 broodje kroket ( van Dobbe) € 3,70

borrelhapjes
827 eenhapssaucijsjes per stuk € 1,30
830 gemengde nootjes per portie € 3,05
831 zoute koekjes per stuk € 0,65
832 zoute pinda's per portie € 1,80
833 bitterballen (5 stuks per portie) € 6,30
838 eenhaps kaasbroodje € 1,55
839 kaasschotel p.p. (vanaf 10 pers) € 3,60
840 bladerdeeghapjes per stuk € 1,95
841 crostini' of canape € 3,05
843 Amsterdamse schotel (min.10 p) p.p. € 3,60
848 bittergarnituur (5 stuks per portie) € 6,30
857 haring ( 4 stukjes) met garnituur € 5,14
892 Warme hapjes 'De Nieuwe Ooster' € 11,30
895 Yakitorispiesjes (gemarineerde minisaté) € 2,06
896 Gambaspiesje € 2,55
897 Samosa ( kip, vege, of lams ) € 2,65

Surinaamse/indische broodjes en hapjes
880 Pom / kipkerrie / soja kip € 4,05
881 Bakkeljauw € 4,65
882 mini loempia € 2,00
883 risolle € 3,20
884 lemper € 2,50
885 (kip) pasteitje € 2,95

kleine lunch
877 luxe minilunch € 11,30
878 kleine gemengde lunc € 10,30
879 spiesje van harde Haagse broodjes € 8,75
890 Etagère Vegetarisch  € 46,25
891 Etagère 'De Nieuwe Ooster" € 61,70

NB. Het zelf meenemen (of buiten De Nieuwe Ooster om
bestellen) van consumpties is niet toegestaan.


