Tarieventabel
behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2011'
Hoofdstuk 1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Hoofdstuk 2
2.1
2.2
2.3
2.4

Rechten op eigen graven, grafkelders, kindergraven, urnengraven, urnen nissen en
gedenkplaatsen.
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven houden.
Eigen graf voor een periode van 10 jaar
Eigen kindergraf voor 10 jaar
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bij gezet houden van
asbussen en het doen plaatsen en geplaatst houden van urnen.
eigen urnengraf voor 10 jaar
In een nis in urnenzuil of columbarium Maarssen en Loenen voor 10 jaar
in een nis in urnenmuur Breukelen voor 10 jaar
Begraven.
Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder.
Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12 jaar.
Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 1 jaar.
Voor het begraven van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen
van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, wordt het begraafrecht
eenmaal geheven.
Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1 tot en met 2.4
verhoogd met:

€ 504,70
€ 216,20

€ 270,30
€ 382,50
€ 272,30

€ 671,70
€ 408,00
€ 357,00
€ 357,00

2.5

Voor het begraven op maandag t/m vrijdag voor 8.00 uur of vanaf 16.00 uur en op zaterdag

€ 178,50

Hoofdstuk 3

Bijzetten of plaatsen van asbussen en urnen.
Voor het bijzetten van een asbus of het plaatsen van een urn.
In een urnengraf, grondgraf
In een urnenmuur of columbarium

€ 357,00
€ 178,50

3.1
3.2

Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 3.1 en 3.2 verhoogd met:
3.3

Voor het bijzetten op maandag t/m vrijdag voor 8.00 uur of vanaf 16.00 uur en op zaterdag

€ 178,50

Hoofdstuk 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Algemeen onderhoud op de begraafplaats.
Voor een eigen (urnen-)graf, grafkelder inclusief grafbedekking voor 10 jaar
Voor een eigen kindergraf incl grafbedekking voor 10 jaar
voor een algemeen kindergraf (kwart graf) inclusief grafbedekking voor 10 jaar
Voor een algemeen graf voor 10 jaar (halve graf) inclusief grafbedekking
Voor een nis in urnenmuur/columbarium voor 10 jaar

€ 658,90
€ 185,10
€ 102,00
€ 357,00
€ 331,50

Hoofdstuk 5
5.1

Administratieve handelingen.
Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnenruimten.

€ 24,70

Voor het afgeven van een vergunning voor het stichten op een eigen graf, wordt geheven:
5.2

5.3

Hoofdstuk 6
6.1
6.2
6.3
.6.4
6.5
6.6

Voor het stichten van een grafkelder
Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen
op een graf, urnengraf, een urnen nis of een gedenkplaats.
Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf, grafkelder of urnenkelder

Lichten, ruimen, verstrooien van as.
Voor het opgraven van een stoffelijk overschot ter overbrenging naar een locatie buiten de
begraafplaats
Voor het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot in hetzelfde graf (schudden)
Voor het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot in een andere grafruimte of
verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.
Voor het lichten/verwijderen van een asbus.
Voor het na lichting weer terug plaatsen van een asbus.
Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: in een eigen urnengraf of
aangewezen gedeelte op de begraafplaats.

€ 326,40

€ 159,40

€ 612,00
€ 1.116,70
€ 1.020,00
€ 102,00
€ 102,00
€ 204,00

Hoofdstuk 7
7.1
7.2
7.3

Overige heffingen.
Voor het gebruik van de aula voor opbaren/rouwcentrum, de eerste dag of een gedeelte
daarvan.
Het gebruik van de aula per dag bij verhuur per dag vanaf de 2e dag
Voor het luiden van de klok wordt voor elk half uur of gedeelte daarvan.

Behorende bij raadsbesluit van 23 november 2010

De griffier (wnd) van de gemeente Loenen,

J. Willenborg

€ 204,00
€ 153,00
€ 40,80

