TARIEVENTABEL 2013
BEHORENDE BIJ DE VERORDENING BEGRAAFPLAATSRECHTEN 2013

Hoofdstuk 1
Verlenen van rechten
1.1

1.2

1.3

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om
voor onbepaalde tijd in een bepaald graf één
of twee lijken c.q. overblijfselen van lijken te doen
begraven wordt per verlening geheven

€ 1.211,85

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om
voor onbepaalde tijd in een urnengraf overblijfselen
van lijken te doen begraven wordt per verlening geheven

€ 605,90

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om
in een bepaalde nis van een urnenmuur een
asbus te doen bijzetten wordt per verlening
geheven:
a.
voor een periode van 5 jaar
b.
voor een periode van 10 jaar

€ 448,30
€ 827,90

Voor het inschrijven en overboeken van een graf
op naam van een daarop rechthebbende in de
daarvoor bestemde registers wordt geheven

€ 7,60

Hoofdstuk 2
Begraven en bijzetten van asbussen
2.1

2.2

2.3

Voor het begraven van een lijk c.q. overblijfselen
van lijken wordt per begraving geheven voor:
a.
personen beneden het jaar
b.
personen van 1 t/m 11 jaar
c.
personen van 12 jaar en ouder

€ 188,20
€ 377,55
€ 756,00

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen
van asbussen en urnen wordt per bijzetting,
verplaatsing of verwijdering geheven:
a.
in een urnennis
b.
in een graf

€ 103,35
€ 188,20

Het recht genoemd bij 2.1 wordt, voor het
begraven van een eerste lijk in een
verdiept graf, vermeerderd met

€ 137,95

2

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Voor het lichten van een lijk c.q. overblijfselen
van lijken wordt per lichting geheven:
a.
voor personen beneden 12 jaar
b.
voor personen van 12 jaar en ouder

€ 377,55
€ 756,00

Voor het lichten van een lijk c.q. overblijfselen
van lijken en het overbrengen daarvan van het ene naar
het andere graf op dezelfde begraafplaats
wordt per lichting en overbrenging geheven:
a.
voor personen beneden 12 jaar
b.
voor personen van 12 jaar en ouder

€ 660,80
€ 1.323,00

Voor het ruimen van een graf op verzoek van
rechthebbende, onverschillig of de overblijfselen
van lijken gebracht worden naar het daartoe
bestemde gedeelte van een begraafplaats of dat deze
in hetzelfde graf worden begraven, wordt geheven

€ 157,55

Voor het plaatsen van een lijk in de daarvoor
bestemde ruimte op de begraafplaats wordt
per etmaal of een gedeelte daarvan geheven

€

31,55

Voor het afgeven van een verklaring t.b.v. het uitstellen
van de begrafenis wordt per aanvraag geheven

€

10,75

€

31,55

Hoofdstuk 3
Vergunning grafkelders, grafbedekkingen en
beplantingen
3.1

Voor het verlenen van toestemming voor het
plaatsen van:
a.
een grafkelder en/of
b.
bedekkingen en beplantingen op een
bepaald graf wordt per toestemming
geheven

Hoofdstuk 4
Van gemeentewege verstrekte diensten
4.1

a.

b.

voor het verstrekken en aanbrengen van
een naamplaatje nabij de verstrooiingsplaats
voor het verstrooien van as op de
verstrooiingsplaats van de begraafplaats,
zonder aanwezigheid van de familie,
per asbus

€ 137,90

kosteloos

3

c.

4.2

4.3

voor het verstrooien van as op de
verstrooiingsplaats van de begraafplaats,
in aanwezigheid van de familie, per asbus

€ 103,35

Voor het door of vanwege de gemeente
schoonhouden van op eigen graven geplaatste
voorwerpen en het onderhoud van beplantingen
wordt per graf per kalenderjaar geheven

€

De rechten als bedoeld onder 4.2 kunnen worden
afgekocht voor onbepaalde tijd door betaling
van een bedrag ineens van

€ 1.254,00

62,70

