R.-K. Begraafplaats Adelbert
telefoon

06 - 225.228.60

Tarieven 2020
Begraven
Grafrecht

per jaar

5 jaar

10 jaar

20 jaar

(huur van een graf)

Particulier graf (zelf uit te zoeken)

€ 1.600,00

Een particulier graf is geschikt voor 3 overledenen
Het is mogelijk meerdere graven naast elkaar uit te zoeken
Verlengen grafrecht (bij bijzetting in particulier graf)
Als bij een bijzetting de resterende termijn grafrecht korter is
dan 10 jaar, wordt verlenging grafrecht met 5 of 10 jaar berekend

€ 90,00

€ 400,00

€ 800,00

Kindergraf (zelf uit te zoeken)
kindergraf voor één kind van 0 - 1 jaar
kindergraf voor één kind van 1 - 10 jaar
voor kinderen vanaf 10 jaar is het normale tarief van toepassing

€ 500,00
€ 950,00

Verlengen grafrecht
Verlenging kindergraf (0 - 1 jaar) na afloop van een eerdere termijn

€ 30,00
€ 50,00

Verlenging kindergraf (1 - 10 jaar) na afloop van een eerdere termijn

€ 125,00
€ 237,50

€ 250,00
€ 475,00

Algemeen graf (voor 3 onbekenden van elkaar)
Grafrecht (max.10 jaar) voor medegebruik graf

€ 500,00

Verplichte afkoop algemeen onderhoud begraafplaats
Voor alle graven gelijke bedragen

Asbestemming

€ 75,00

€ 325,00

€ 600,00

€ 1.100,00

per jaar

5 jaar

10 jaar

20 jaar

€ 60,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 60,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 75,00

€ 325,00

€ 600,00

€ 1.100,00

Urnengraf (zelf uit te zoeken)
Een urnengraf is voor maximaal 4 urnen
De urn wordt geplaatst in een ingegraven kunststof keldertje
Op een urnengraf kan een waterurn geplaatst worden
Verlengen grafrecht
Verlenging urnengraf na afloop van een eerdere termijn

Verplichte afkoop algemeen onderhoud begraafplaats
Voor alle graven gelijke bedragen
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R.-K. Begraafplaats Adelbert
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Tarieven 2020
Begraafkosten

*

eenmalige
kosten

(vervolg)

(eenmalige kosten)

particulier graf
algemeen graf
bijzetting in kelder
kindergraf (0 - 1 jaar)
kindergraf (1 - 10 jaar)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

urn wordt geplaatst in kunststof urnenkeldertje
plaatsing urn op een graf
Asverstrooiing in of op graf
plaatsing waterurn op een graf

800,00
800,00
500,00
300,00
500,00
300,00
100,00
200,00
100,00

* Begraafkosten (eenmalige kosten) bestaan uit:
>
>
>
>
>

openen en sluiten graf
luiden klok bij aankomst rouwstoet
voorlopen naar graf
gebruik draagbaar met baarkleed
gebruik geluidsinstallatie bij graf

Grafkelder beton
Voor alle graven bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een
betonnen grafkelder; vraag de beheerder naar de mogelijkheden

Overige tarieven cq toeslagen
Afnemen grafmonument
Herplaatsen grafmonument
Zaterdagtoeslag begraven
In / overschrijven rechthebbende
Schudden graf op verzoek
Ruimen graf op verzoek
Ruimen asbus op verzoek
Tijdelijke grafmarkeerder

€ 50,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 40,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 40,00

per begravene
per begravene

Vergunningskosten grafmonument
Algemeen graf
Urnengraf
Familiegraf enkelgraf
Familiegraf dubbelgraf
Uitbreiding grafmonument met losse steen

€ 75,00
€ 75,00
€ 100,00
in overleg
€ 75,00

Gebruik Adelbertkapel
per dagdeel *
* dagdeel: 9.00-13.00 uur/13.00-17.00 uur

€ 450,00

energietoeslag oktober t/m maart
Bijzonderheden op aanvraag

€ 25,00

Begraaftijden
maandag tot en met vrijdag
zaterdag

10.00 uur - 15.00 uur
10.00 uur - 14.00 uur
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