TARIEVEN begraafplaats Ellecom de Steeg
Tarieventabel per 1-1-2022
Particulier graf voor 30 jaar:
Aankoop grafrecht
30 jaar onderhoud begraafplaats
Normaal tarief (niet ingezetenen)
Gereduceerd tarief (ingezetenen Ellecom / De Steeg)

€ 2250,00
€ 1275,00
€ 3.525,00
€ 3.175,00

Particulier urnengraf voor 30 jaar:
Aankoop grafrecht urnengraf
30 jaar onderhoud begraafplaats
• Normaal tarief (niet ingezetenen)
• Gereduceerd tarief (ingezetenen Ellecom / De Steeg)

€ 1050,00
€ 1275,00
€ 2.325,00
€ 2.175,00

Begraven of bijzetten:
Begraven in een graf
Bijzetten van een asbus/urn op of in een graf
Verstrooiing op graf
Begraven op maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur en na 16.00 uur een toeslag van
Begraven in een graf op zaterdag, zondag, nieuwjaarsdag de christelijke 2e paas- en
pinksterdag, de beide kerstdagen, de Hemelvaartsdag of Koningsdag een toeslag van
Extra toeslag om het graf gereed te maken voor 3 inlagen (indien mogelijk)

€ 1.025,00
€ 254,00
€
75,00
€ 322,00
€
€

388,00
935,00

Onderhoudsbijdrage begraafplaats (zie ook opmerking onderaan tarievenlijst):
Afkoop onderhoudsbijdrage voor 30 jaar
20 jaar
10 jaar
Per jaar (alleen mogelijk voor grafaktes afgegeven tussen 2010 en 2018)

€ 1.275,00
€ 900,00
€ 450,00
€
50,00

Grafbedekking:
Vergunning voor het plaatsen van een grafbedekking
Vergunning voor het plaatsen van een grafbedekking op 2 aaneengesloten graven
Verwijderen van de grafbedekking

€ 217,70
€ 326,55
€ 138,00

Grafrechten (inclusief afkoop onderhoudskosten) verlengen:
Grafrechten graf 10 jaar
(€ 680,00 + € 450,00)
20 jaar
(€ 1310,00 + € 900,00)
30 jaar
(€ 1900,00 + € 1275,00)
Grafrechten, urnengraf 10 jaar
(€ 325,00 + € 450,00)
20 jaar
(€ 620,00 + € 900,00)
30 jaar
(€ 900,00 + € 1275,00)

€ 1.130,00
€ 2.210,00
€ 3.175,00
€ 725,00
€ 1.520,00
€ 2.175,00

Overig:
Inschrijven en overboeken van het grafrecht

€

25,00

NB. Vanaf 2019 bij uitgifte van de grafrechten voor 30 jaar ook de kosten voor het onderhoud van de
begraafplaats voor 30 jaar in rekening gebracht. Iedere rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor
het onderhoud van het graf/urnengraf. Zie voor meer informatie het reglement op onze website.

