BEGRAAF TARIEVEN per 01-01 2022 VER. BEGRAAFPLAATS BERGKLOOSTER
Begrafenis in een nieuw (eigen) particulier graf Nieuw Bergklooster

totaal:

€ 1860,-

Begrafenis in een nieuw (eigen) particulier graf oude Bergklooster

totaal:

€ 2080,-

Eénmalige aankoop grafrecht Nieuw Bergklooster € 700. Oude Bergklooster € 920.
Openen en sluiten nieuw/voorkoop graf € 750 inclusief plaatsingsrecht gedenkteken
Onderhoudskosten/behoud grafrecht verplicht minimaal 10 jaar € 410

€ 1002,-

Bijzetting in bestaand (eigen) particulier graf totaal:
Openen en sluiten graf inclusief verwijderen en terugplaatsen grafsteen en bedekking,
plaatsingsrecht nieuw gedenkteken en overschrijving grafrecht.
Indien nodig verplichte aanvulling onderhoudskosten/behoud grafrecht tot minimaal 10 jaar
afhankelijk van het lopende contract tussen de € 41 en € 410
totaal
€ 1412, of

Begrafenis kindje in een nieuw particulier Nieuw Bergklooster graf 0-2 jaar totaal:
Eénmalig aankoop grafrecht Nieuw Bergklooster.€ 700 of € 920 op oude Bergklooster
openen en sluiten graf € 310 ook in bestaand graf, inclusief plaatsingsrecht grafteken
Onderhoudskosten/behoud grafrecht verplicht 10 jaar € 410 of langer naar keuze.

Begrafenis kind in een nieuw particulier graf Nieuw Bergklooster 3-12 jaar totaal
Aankoop grafrecht Nieuw B. € 700 of Oude Bergklooster € 920
Openen en sluiten graf inclusief plaatsingsrecht grafteken/ bijzetting € 450
Onderhoudskosten /behoud grafrecht verplicht 10 jaar € 410

totaal

€ 1420,€ 1640,-

€ 1560,€ 1780,-

€ 887,-

Algemeen graf
Openen/sluiten graf € 750 Onderhoudskosten 1/3 10 jaar = € 137

Aankoop urnengraf op oude Bergklooster

totaal:

€ 665,-

exclusief keldertje 4 urnen met mogelijkheid voor uitbreiding
met kelder € 50 voor inclusief eerste asbus bijzetting € 460 en
afkoop onderhoudskosten/behoud grafrecht minimaal voor 5 jaar € 205

€ 185,-

Bijzetting as in een eigengraf of 2 e bijzetting in urnengraf
Voorkoop particulier graf Nieuw Bergklooster inclusief 10 jaar onderhoud
Voorkoop particulier graf Oude Bergklooster inclusief 10 jaar onderhoud

totaal

€ 1110,€ 1330,-

Aankoop grafrecht Nieuw Bergklooster € 700. Oude Bergklooster € 920
10 jaar € 410 of naar keuze 20,30,40, 50, 75 of onbepaalde tijd onderhoud/behoud grafrecht. z.o.z.

Begraven voorkoop particulier graf

€ 750,-

Indien nodig verplichte aanvulling onderhoudskosten/behoud grafrecht t/m 10 jaar € 410 of langer

Extra toeslag

Zaterdag tarief
Verdiepen (schudden) bestaand graf 2/3 e laag
Verdiepen (schudden) bestaand graf 4 e laag
Buitenmaat grafsteen (zerk, dubbele grafsteen)

Grafkelder ‘Nieuw Bergklooster’

€ 475,310,510,190,€ 4688,-

Aankoop grafrecht € 700 grafkelder € 2500 + verplicht 20 jaar onderhoudskosten/behoud grafrecht á
€ 738 openen en sluiten € 750
Bijzetting grafkelder € 1002 inclusief overschrijving grafrecht.
€ 1192,afhalen en terugplaatsen zerk € 190 eventueel verlenging onderhoud € …
.

Overschrijving particulier graf (onafhankelijk v. begrafenis)
Aanpassen grafmonument; verwijderen grafplaat & plaatsen betonplaatje grafsteen

€ 29,€ 50,-

