Tarieventabel
bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2014
Hoofdstuk 1 Begraven
Het tarief bedraagt voor:
1.1
het begraven van het stoffelijk
overschot in een algemeen graf per begraving
1.2
het begraven van een stoffelijk
overschot in alle andere graven per begraving:
1.2.1 het begraven van een persoon van 3 jaar en ouder
1.2.2 voor een persoon jonger dan 3 jaar
1.2.3 het begraven met houten bekisting op
islamitische wijze op afdeling I-Noordoost
1.3
voor het begraven van een stoffelijk overschot
op zaterdag en op werkdagen na 15.00 uur wordt per
begraving een extra bedrag geheven van
tenzij de begraving geschiedt op rechterlijk
gezag of in opdracht van de burgemeester.
Hoofdstuk 2 Uitgifte en verlengingsrechten van graven
Het tarief bedraagt voor:
2.1
het verlenen van het uitsluitend recht
tot het doen begraven en begraven houden in een
eigen graf voor een periode van 20 jaar:
2.1.1 voor graven in het oude gedeelte van de
begraafplaats, per verlening
2.1.2 voor graven in het plantsoengedeelte
per verlening
2.1.3 voor graven op afdeling I-Noordoost, per verlening
2.2
elke verlenging van het tijdvak als
genoemd onder hoofdstuk 2.1 voor een periode
van 10 jaar:
2.2.1 voor graven op het oude gedeelte van de
begraafplaats, per verlenging
2.2.2 voor graven in het plantsoengedeelte per verlenging
2..2.3 voor graven op afdeling I-Noordoost, per verlenging
2.3
het verplicht verlengen van het uitsluitend recht
tot het doen begraven en begraven ingevolge artikel 13 lid 2
van de Verordening Algemene Begraafplaats Den Helder 2008
voor elk ontbrekend jaar:
2.3.1 op het oude gedeelte, per jaar
2.3.2 op het plantsoengedeelte
2.4
het door de gemeente uit te voeren onderhoud:
2.4.1 voor de eerste periode van 20 jaar
2.4.2 voor de opvolgende periode van 10 jaar
2.5
het verlenen van het recht tot het
plaatsen van een:
2.5.1 een gedenkteken, per verlening
2.5.2 een naamsteen, per verlening
2.5.3 een grafkelder, per verlening
Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen
Het tarief bedraagt voor:
3.1
het plaatsen van een asbus of een urn
3.2
het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en
bijgezet houden van asbussen in de urnenmuur of een
urnengraf voor een periode van 10 jaar
3.3
elke verlenging van het tijdvak als genoemd in hoofdstuk 3.2
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3..4

voor een periode van 5 jaar per verlenging
voor het bijzetten van een asbus zaterdag en
op werkdagen na 15.00 uur wordt per
bijzetting een extra bedrag geheven van
tenzij de bijzetting geschiedt op rechterlijk
gezag of in opdracht van de burgemeester.
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Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van graven en overige heffingen
Het tarief bedraagt voor:
5.1
het overschrijven van het uitsluitend recht op een graf,
urnengraf of urnennis, per inschrijving
€

23,15

Hoofdstuk 4 Lichten en verstrooien
Het tarief bedraagt voor:
4.1
het lichten van een lijk van een persoon van 3 jaar en ouder
per lichting
4.2
het lichten van een lijk van een persoon jonger dan 3 jaar
per lichting
4.3
het na lichting weer begraven van een lijk
zijn de tarieven als genoemd in hoofdstuk 1
onder 1 en 2 van overeenkomstige toepassing
4.4
het lichten van een asbus, per lichting
4.5
het verstrooien van as, per asbus
4.6
voor het lichten / verstrooien op- zaterdag
en op werkdagen na 15.00 uur wordt per
lichting /verstrooiing een extra bedrag geheven van
tenzij de begraving geschiedt op rechterlijk
gezag of in opdracht van de burgemeester
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