
TARIEVEN BEGRAAFPLAATSEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 2023

 Enkelgraf  
Dubbeldiep* 

(1e bijzetting)

 Dubbelbreed** 

(1e bijzetting)

Grafdelven/dichten                      € 435,00 € 435,00 € 435,00

Grafruimen                                      € 250,00 € 250,00 € 250,00

Grafrechten 20 jaar                       € 480,00 € 720,00 € 960,00

Onderhoudsbijdrage 20 jaar       € 760,00 € 760,00 € 1.520,00
(dubbele plaats = dubbele 

kosten)
 Totaal € 1.925,00 € 2.165,00 € 3.165,00

Dubbeldiep*

Dubbelbreed**

VERLENGING enkelgraf 20 jaar 10 jaar 5 jaar

grafrechten € 480,00 € 240,00 € 120,00

onderhoudsbijdrage € 760,00 € 380,00 € 190,00

 Totaal € 1.240,00 € 620,00 € 310,00

VERLENGING dubbeldiep 20 jaar 10 jaar 5 jaar

grafrechten € 700,00 € 360,00 € 180,00

onderhoudsbijdrage € 760,00 € 380,00 € 190,00

 Totaal € 1.460,00 € 740,00 € 370,00

VERLENGING dubbelbreed 20 jaar 10 jaar 5 jaar

grafrechten € 960,00 € 480,00 € 240,00

onderhoudsbijdrage € 760,00 € 380,00 € 190,00

 Totaal € 1.720,00 € 860,00 € 430,00

Kindergraven tot 12 jaar                                        

Grafdelven/dichten                  € 220,00

Grafruimen                                  € 225,00

Grafrechten 20 jaar                   € 320,00

Onderhoudsbijdrage 20 jaar    € 380,00

 Totaal € 1.145,00

VERLENGING kindergraf 20 jaar 10 jaar 5 jaar

grafrechten € 320,00 € 160,00 € 80,00

onderhoudsbijdrage € 380,00 € 190,00 € 95,00

 Totaal € 700,00 € 350,00 € 175,00

grafdelven wordt bij de 2e persoon opnieuw € 435,- in rekening gebracht (excl. index)

grafrechten voor de 2e persoon € 960,- en de 1e bijzetting wordt verlengd.

grafrechten voor de 2e persoon € 360,- (de helft) en de 1e bijzetting wordt 

verlengd.
voor de 2e persoon grafdelven € 435,- en grafruimen € 250,- factureren na bijzetting 

van deze persoon



Urnengraf                                                                            

Plaatsingskosten/ruimen      € 250,00

Grafrechten 20 jaar                          € 360,00

Onderhoudsbijdrage 20 jaar          € 760,00

 Totaal € 1.370,00

Het monument is voor rekening van de nabestaanden

Urnenmuur

Plaatsingskosten/afdekplaat /ruimen       € 250,00

Grafrechten 20 jaar                          € 720,00

Onderhoudsbijdrage 20 jaar          € 760,00

 Totaal € 1.730,00

Het beletteren van een afdekplaat in een columbarium

is voor rekening van de nabestaanden.

In een urnengraf en urnenmuur (columbarium)  is ruimte voor 2 asbussen

Het plaatsen van de tweede asbus € 245,00

Grafrechten € 180,00

 Totaal € 425,00

Bijzetting van een asbus  op/in een bestaand graf incl. ruimen

Het plaatsen van de asbus incl. ruimen € 245,00

Grafrechten € 180,00

 Totaal € 425,00

VERLENGING urnengraf   20 jaar 10 jaar 5 jaar

grafrechten € 360,00 € 180,00 € 90,00

onderhoudsbijdrage € 760,00 € 380,00 € 190,00

 Totaal € 1.120,00 € 560,00 € 280,00

VERLENGING urnenmuur 20 jaar 10 jaar 5 jaar

grafrechten € 720,00 € 360,00 € 180,00

onderhoudsbijdrage € 760,00 € 380,00 € 190,00

totaal € 1.480,00 € 740,00 € 370,00

Verstrooien op strooiweide :  

Zonder naamplaatje  € 176,00

Met naamplaatje  € 197,00

20 jaar 10 jaar 5 jaar

onderhoudsbijdrage de periode kan vanaf 5 jaar € 760,00 € 380,00 € 190,00

(er heeft nog geen bijzetting plaats gevonden)

Na 50 jaar kan voor een bijdrage van € 175,- voor het onderhoud van de begraafplaats het grafmonument blijven staan. 

Als het graf niet onderhouden wordt of het grafmonument verzakt of kapot gaat kan het parochiebestuur besluiten 

het graf te ruimen.

Dubbeldiep is twee kisten boven elkaar.

Onder een dubbelbreed wordt verstaan een graf met twee kisten naast elkaar.

De tarieven zijn opgebouwd  uit de volgende componenten:

RESERVEREN van een graf, urnengraf of 

columbarium 

* Werkzaamheden aan het graf: grafdelven en dichten, bijplaatsen

* Grafruimen=Toekomstige verwijderingskosten van gedenkteken en/of grafbeplanting na eindigen van het grafrecht

* Grafrechten
* Wanneer een bijplaatsing gerealiseerd wordt, wordt de eerste plaatsing verlengd tot de einddatum van de

  tweede plaatsing.


