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1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden in een       

keldergraf op de Oude Begraafplaats wordt geheven:

a. voor een periode van 30 jaar € 3.425,00  3.400,00  

b. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 550,00     540,00     

c. voor een periode van 15 jaar bij verlenging € 825,00     810,00     

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden in een       

keldergraf op ‘Duinrust’ wordt geheven:

a. voor een periode van 30 jaar € 3.875,00  3.825,00  

b. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 550,00     540,00     

c. voor een periode van 15 jaar bij verlenging € 825,00     810,00     

2. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden in een 

zandgraf op ‘Duinrust’ wordt geheven:

a. voor een periode van 30 jaar € 1.625,00  1.575,00  

b. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 550,00     540,00     

c. voor een periode van 15 jaar bij verlenging € 825,00     810,00     

3. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden in een 

kindergraf op ‘Duinrust’ wordt eenmalig geheven:

a. kindergraf voor een periode van 15 jaar € 185,00     180,00     

b. recht plaatsen steen voor een periode van 15 jaar € 65,00       60,00       

c. betonfundering € 90,00       80,00       

4. Begraafkosten

a. Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

1. in een particulier graf (ma t/m vr / za) € 650 / 810 640 / 800

2. in een algemeen graf (ma t/m vr / za) € 820 / 920 800 / 900

b. Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar wordt geheven:

1. in een particulier graf (ma t/m vr / za) € 305 / 355 300 / 350

2. in een algemeen graf (ma t/m vr / za) € 325 / 375 320 / 370

c. Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 1 jaar wordt geheven:

1. in een particulier graf (ma t/m vr / za) € 155 / 180 150 / 175

2. in een algemeen graf (ma t/m vr / za) € 175 / 195 170 / 190

5. Gedenkteken

a. het recht van stichten van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis, hierin 

begrepen de kosten voor de beoordeling van de vergunning-aanvraag bij een nieuw € 150,00     145,00     

uit te geven graf

b. het verwijderen en weer terugplaatsen van gedenktekenen en kruisen bij een particulier € 170,00              165,00              

graf bij een tweede of volgende begrafenis in dit graf

6. Bij begrafenissen wordt (ook) geheven:

a. indien in een nieuw uit te geven graf wordt begraven: jaarlijks onderhoud voor de looptijd van 15 jaar € 915,00              900,00              

b. indien in een reeds uitgegeven graf wordt begraven: verlenging van rechten tot 15 jaar na de 

begrafenis, indien de gevestigde rechten binnen deze periode verlopen; 

de kosten hiervoor bedragen per jaar: € 55,00                54,00                

7. Jaarlijkse onderhoudskosten

Jaarlijks onderhoud voor de resterende looptijd van het graf, voor zover nog niet voldaan; 

kosten hiervoor bedragen per jaar voor zowel de Oude Begraafplaats als voor Duinrust:

a, - voor een particulier graf € 61,00                60,00                

b. - voor een algemeen graf (per jaar / voor gehele looptijd (15 jaar)) € 305,00              300,00              

c. - voor een kinder graf (per jaar / voor gehele looptijd (15 jaar)) € 305,00              300,00              

8. Activiteiten

a. voor het lichten van een lijk, begraven in een kelder, wordt geheven € 420,00              420,00              

b. voor het lichten van een lijk, begraven in een zandgraf, wordt geheven € 650,00              640,00              

c. voor het na lichting weer opnieuw begraven in hetzelfde graf of begraven in een ander

graf wordt geheven een bedrag overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze

tarievenlijst

d. voor het ruimen van een eigen graf op aanvraag van belanghebbende wordt per

geruimde kist geheven € 170,00              165,00              

e. dichtmetselen graf op de Oude Begraafplaats na begrafenis € 625,00              625,00              

f. voor het terug schenken van de grafrechten wordt voor het ruimen en verwijderen van het

monument onderstaande tarieven in rekening gebracht

- Oude Begraafplaats € 200,00              200,00              

- Duinrust € 200,00              200,00              

g. Aanbrengen naamplaatjes € 40,00                40,00                

9. Administratiekosten

Voor het inschrijven of overboeken van eigen graven in een daartoe 

bestemd register, inclusief het verstrekken van een reglement, wordt geheven:

a. akte van grafuitgifte € 40,00                40,00                

b. voor het opmaken van een akte van afstand € 40,00                40,00                


