Tarieven 2017
Nieuw huurgraf 1 diep, incl. openen en sluiten graf + 20 jaar grafrechten:

€ 1800,30*

Nieuw huurgraf 2 of 3 lagen diep, incl. openen en sluiten graf + 20 jaar grafrechten:

€ 1906,20 *

Voor het begraven in een grafkelder 2 of 3 lagen diep, incl. openen en sluiten graf + 20 jaar grafrechten;
€ 2382,75*
Nieuw urnengraf (ondergronds), incl. 10 jaar grafrechten:

€ 693,65 *

Eerste in huur nis voor urn (bovengronds), incl. 10 jaar grafrechten:

€ 693,65 *

Tweede urn (en verder), ondergronds, in nis of graf:

€ 164,15 *

As verstrooien op een huur graf of kinderhuurgraf:

€ 132,38 *

As verstrooien op het strooiveld (alléén op begraafplaats Lahrhof en begraafplaats Lindenheuvel), incl.
gedachtenisplaatje voor 10 jaar op zuil:
€ 164,15 *
Wanneer de in deze tabel genoemde rechten betrekking hebben op lijken dan wel as van kinderen, ouder
dan 1 jaar en niet ouder dan 12 jaar, worden de tarieven verminderd met 50 %. Wanneer de in deze tabel
genoemde rechten betrekking hebben op lijken dan wel as van kinderen niet ouder dan 1 jaar, dan
worden de tarieven verminderd met 75 %.
Verhoging buitengewone uren *
Indien de begraving, bijzetting of verstrooiing plaatsvindt buiten de door de burgemeester en wethouders
aangewezen arbeidstijden worden deze bedragen met 50 % verhoogd.
Indien de begraving, bijzetting of verstrooiing plaats vind op een zondag of op een algemeen erkende
feestdag worden deze bedragen* met 100 % verhoogd.

Verlengen van rechten
Huurgraf voor 10 jaar:

€ 741,30

Voor 5 jaar € 529,50

Kinderhuurgraf voor 10 jaar:

€ 370,65

Voor 5 jaar € 264,75

Urnengraf (ondergronds) voor 10 jaar:

€ 370,65

Voor 5 jaar € 211,80

Urnennis voor 10 jaar:

€ 370,65

Voor 5 jaar € 211,80

Vergunning gedenktekens
Voor op een huurgraf / kinderhuurgraf / urnenhuurgraf:

€ 158,85

Voor een gedenktegel op een urnenhuurgraf:

€ 105,90

Lichten
Voor het lichten van 1 lijk (ingeval van herbegraving in hetzelfde graf, overbrenging
naar een ander graf of een crematorium:

€ 1959,15

Deze kosten worden verhoogd met 50 %, indien de lichting plaatsvindt binnen 2 jaar na het overlijden.
Voor het lichten van een asbus uit een nis:

€ 105,90

Voor het lichten van een asbus ondergronds:

€ 158,85

