STICHTING ALGEMEEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS
MAARTENSDIJK
GRAF- EN BEGRAAFRECHTEN 2018

1. BEGRAAFKOSTEN
Begraven:
volwassenen (ouder dan 12 jaar)

€

944,00

kind (jonger dan 12 jaar)

€

472,00

in een graf

€

389,00

in een urnengraf of urnennis

€

167,00

Toeslag begraven op zaterdag

€

389,00

Opgraven stoffelijke resten

€

973,00

Herbegraven in hetzelfde graf per stoffelijk overschot (schudden/royeren) €

327,00

Plaatsen asbus/urn

Van het graf halen gedenkteken staand/liggend/staand

prijs op aanvraag

2. GRAFKOSTEN (gebruikersrecht)
Koopgraf (100 x 200 cm)
Verlengen koopgraf
Kindergraf (100 x 200 cm)
Verlengen koopgraf
Urnengraf (90 x 90 cm)

20 jaar

€ 2079,00

per jaar (min. 5 jr. max 20 jr.)

€

104,00

10 jaar

€

549,00

per jaar (min. 5 jr. max 20 jr.)

€

104,00

10 jaar

€

628,00

per jaar (min. 5 jr. max 20 jr.)

€

62,80

10 jaar

€

628,00

per jaar (min. 5 jr. max 20 jr.)

€

62,80

(ruimte voor urn: 50 x 50 x 50 cm)
Verlengen urnengraf
Urnenmuur – nis
Verlengen urnennis

3. VERPLICHTE BIJDRAGE ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
(voor de gehele periode van de grafrechten)
Per graf (direct te voldoen)

voor de eerste 10 jaar

€

550,00

na 10 jaar, voor steeds 5 jaar

€

275,00

voor de eerste 10 jaar

€

275,00

na 5 jaar, voor steeds 5 jaar

€

137,50

voor de eerste 10 jaar

€

137,50

na 10 jaar, voor steeds 5 jaar

€

68,75

Leveren en aanbrengen van grafgroen

€

80,50

Huur geluidsinstallatie

€

76,50

Overboeken grafrechten op een andere naam

€

42,75

Vergunning voor plaatsen gedenksteen op graf 100 x 200

€

116,00

op urnengraf 90 x 90

€

58,00

Per urnengraf (direct te voldoen)

Per urnenenis (direct te voldoen)

4. OVERIGE KOSTEN

5. ADMINISTRATIEVE KOSTEN

6. VOORBEHOUD
De Stichting behoudt zich het recht voor om grafrechten te onteigenen indien door
rechthebbenden, ondanks herhaald verzoek, niet voldaan wordt aan de bij de
overeenkomst aangegane verplichtingen.
Maartensdijk, 23 december 2017
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