
Tarieven begraafplaatsen met ingang van 1 januari 2023 

Kosten grafrecht 
Aankoop uitsluitend recht (onbeperkte duur) 

• Graf € € 1.239,- 

• Kindergraf (t/m 3 jaar) € 610,- 

• Urnengraf € 1.239,- 

• Urnennis € 2.115,- 
 
Aankoop uitsluitend recht voor een periode van 5 jaar. 

• Urnennis € 353,- 

Kosten begraven 
• Begraven van een persoon van vier jaar of ouder € 2.044,- 

• Begraven van een kind tot en met drie jaar € 663,- 

• Begraven van een levenloos geboren kind, geboren voor de 24e week van de 
zwangerschap € 301,-* 

• Begraven van een levenloos geboren kind, geboren na een zwangerschap van 24 weken 
en een kind van 0 tot en met 3 jaar € 663,-* 
 
* Op de gedenkplek voor vroeggeboren kinderen 

Kosten bijzetten urn of asbus 
• In een urnennis € 144,- 

• In een urnengraf € 1.307,65 

• In een graf € 1.307,65 

Kosten asverstrooiing 
• Verstrooien van as op de verstrooiingsplaats per asbus of urn € 305,50 

Onderhoud graven 
• Jaarlijks onderhoud (minimaal voor 5 jaar) € 80,50 

• Afkoop onderhoud: jaartarief x 30 jaar 

Grafbedekking 
• Vergunning voor grafmonumenten € 70,- 

• Vergunning voor aanleg van een grafkelder € 70,- 

• Vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op de gedenkplaats (5 jaar) € 70,- 

• Verlenging gedenkteken voor 5 jaar € 26,75 
 
Gedenkblaadje 
€ 15,- 
 
Ruimte creëren derde bijzetting 
€ 21,- 
 
Verwijderen en terugplaatsen van een grafmonument 
€ 85,- 
 
Aanbrengen van grafgroen* 
€ 36,- 
 
* Hiermee wordt de rand van het graf tijdens een begrafenisceremonie afgedekt om het gat aan 
het zicht te onttrekken. 
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Overschrijven grafrechten 
€ 18,00 

Tarieven voor het gebruik van de aula Elspeet 
• Gebruik op de dag van de begrafenis € 268-;  

• gebruik op de dag voorafgaand aan de begrafenis € 268,-;  

• overige dagen, opbaren per dag of gedeelte van een dag € 176,-;  

• overige dagen, aula, per dag of gedeelte van een dag € 176,-. 

Wat kost een uitvaart van A tot Z? 
Wat een gehele uitvaart kost, is vooraf niet precies te zeggen. U hebt immers rekening te houden 
met diverse wensen van overledene en nabestaanden die vaak vooraf niet bekend zijn. Houd u 
ook rekening met kosten van de begrafenisondernemer en de kosten van een grafmonument.  
 
Voorbeeld aankoop grafrecht nieuw graf voor volwassen persoon: 

Voorbeeld aankoop grafrecht nieuw graf voor volwassen persoon 

Grafrecht € 1.239,- 

Begraafkosten € 2.044,- 

Grafgroen € 36,- 

Vergunning grafmonument € 70,- 

Totaal € 3.389,- 

 

Voorbeeld 2e bijzetting in bestaand graf 

Begraafkosten € 2.044,- 

Grafgroen € 36,- 

Verwijderen en terugplaatsen bestaand graf 
monument 

€ 85,- 

Vergunning nieuw grafmonument € 70,- 

Totaal € 2.235,- 

 
Dit zijn enkele rekenvoorbeelden van de kosten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  
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