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Bijlage bij Reglement beheer begraafplaatsen Ureterp-Siegerswoude-Bakkeveen 

d.d. 1 januari 2020 

 
A: GRAVEN                

Huur grafruimte, per graf                                

01 Afkoop huur grafruimte voor 25 jaar      €  600,00  

01.1 Verlengen huur grafruimte voor een periode van 10 jaren   €  240,00 

01.2 Verlengen huur grafruimte voor een periode van 15 jaren   €  360,00 

01.3 Verlengen huur grafruimte voor een periode van 20 jaren   €  480,00 

Algemeen onderhoud van de begraafplaats, per graf 

02 Afkoop algemeen onderhoud voor 25 jaar     €  600,00 

02.1 Verlengen afkoop algemeen onderhoud voor een periode van 10 jaren €  240,00  

02.2 Verlengen afkoop algemeen onderhoud voor een periode van 15 jaren €  360,00        

02.3 Verlengen afkoop algemeen onderhoud voor een periode van 20 jaren €  480,00 

03 Algemeen onderhoud, per jaar, per graf      €    30,00  

Diversen 

04 Grafdelven en sluiten per enkel graf      €  500,00 

05 Grafdelven en sluiten kindergraf, tot 1.00 m lengte    €  250,00 

06 Openen en sluiten van een bestaande kelder     €  500,00 

07 Gebruik bekisting, zinktoestel en ander materieel    €  175,00 

08 Plaatsingsrechten voor het plaatsen van een monument; 15% van de  

            waarde van het te plaatsen monument excl. BTW           15% 

09       Schoonmaken grafmonument, 1 keer per jaar    €    24,00  

B: URNEN 

 Graven      

10 Afkoop huur grafruimte voor een urnengraf voor 25 jaar   €  600,00 

 Voor een familiestrooigraf gelden dezelfde tarieven als een urnengraf 

10.1 Verlengen huur grafruimte urnengraf, zie 01.1; 01.2; 01.3 

11 Algemeen onderhoud voor een urnengraf, zie 02; 02.1; 02.2; 02.3; 03 

12 Plaatsen urnenkelder, inclusief direct plaatsen urn, inclusief grafdelven €  275,00  

13 Aanbrengen urn in urnenkelder, separaat van 11    €  125,00 

14 Verstrooien as         €  100,00 

 Columbaria 

15        Huur nisruimte voor 20 jaar in columbarium; maximaal 2 asbussen, 

exclusief afdekplaat, graveren en onderhoud    € 1600,00  

15.1 Verlengen huur nisruimte voor een periode van 10 jaren   €   800,00 

15.2 Verlengen huur nisruimte voor een periode van 15 jaren   € 1200,00   

15.3 Verlengen huur nisruimte voor een periode van 20 jaren   € 1600,00   

16 Huur nisruimte voor 40 jaar; verder idem als 13    € 3600,00  

17 Bijzetten asbus in nis         €   100,00 

C: ALGEMEEN 

18 Klokluiden         €     60,00 

19 Uitgifte/overschrijven/wijzigen grafaktes, per graf, per nieuwe akte €     30,00 

20 Administratie/herinneringskosten      €     15,00 

 

N.B.: bij verlenging van de huur van een graf of urnennis en/of algemeen onderhoud, wor-  

           den de kosten van een nieuwe grafakte in rekening gebracht. 

 

Vastgesteld door het college van kerkrentmeesters d.d. 10 december 2019 

B.G. Tillema, voorzitter      E. Roelfsema, secretaris. 


