Tarieven 2019 Gemeente Molenlanden, gebiedsdeel Molenwaard
Verlenen van uitsluitend recht/Kosten grafrechten particuliere graven
Inbegrepen zijn het uitsluitend recht voor 20, 30 of 50 jaar op het gebruik van de grafruimte
en het onderhoud.
20 jaar
30 jaar
50 jaar
Particulier graf voor 3 personen
€ 4.520,00
€ 6.780,00
€11.300,00
(alleen voor begraafplaatsen Bleskensgraaf, Groot-Ammers, Langerak, Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort,
Oud-Alblas en Streefkerk)

Particulier graf voor 2 personen
Particulier graf voor 1 persoon

€ 3.400,00
€ 2.280,00

€ 5.100,00
€ 3.420,00

€ 8.500,00
€ 5.700,00

Particulier
Particulier
Particulier
Particulier

€ 1.700,00
€ 850,00
€ 1.700,00
€ 850,00

€
€
€
€

€
€
€
€

beneden één jaar
€ 1.275,00

beneden 12 jaar
€ 2.550,00

(alleen voor begraafplaats Wijngaarden)

urnengraf voor 2 urnen
urnen-nis voor 1 urn
urnenplaats 2 urnen
urnenplaats 1 urn

(urnenplaatsen alleen voor begraafplaats Nieuw-Lekkerland)

Particulier kindergraf voor 1 kind
voor onbepaalde tijd

2.550,00
1.275,00
2.550,00
1.275,00

4.250,00
2.125,00
4.250,00
2.125,00

tot 18 jaar
€ 5.100,00

Verlenging van de grafrechten
Voor het verlengen van het uitsluitend recht, bedoeld bij bovenstaande graven,
uitgezonderd de particuliere kindergraven (onbepaalde tijd);
Voor een periode van 5 jaar; een recht gelijk aan éénvierde van het bedrag dat wordt
geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.
Voor een periode van 10 jaar; een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt
geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.
Voor een periode van 15 jaar; een recht gelijk aan drievierde van het bedrag dat wordt
geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.
Voor een periode van 20 jaar; een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het
verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.
Kosten gebruiksrecht algemeen graf
Inbegrepen zijn het gebruiksrecht voor 15 of 20 jaar op het gebruik van de grafruimte en
het onderhoud.
15 jaar
20 jaar
Algemeen graf voor 1 persoon
€ 1.970,00
€ 2.115,00
Algemeen urnengraf voor 1 persoon € 491,00
€ 565,00
beneden één jaar
beneden 12 jaar
tot 18 jaar
Algemeen kindergraf voor
€ 491,00
€ 984,00
€ 1.970,00
1 kind voor onbepaalde tijd
Begraafkosten
De begraafkosten betreffen zowel particuliere als algemene graven.
Begraven van een overleden persoon van 12 jaar en ouder
Begraven van een overleden kind beneden één jaar
Begraven van een overleden kind jonger dan 12 jaar
Begraven op zaterdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur geeft een
extra toeslag op de begraafkosten
Bijzetten van asbussen en urnen
Verstrooien van as

€ 1.092,00
€ 273,00
€ 546,00
Toeslag 50%
€
€

250,00
94,00

Inschrijven en overboeken van particuliere graven
Van alle particuliere graven, nissen en plaatsen in een daartoe bestemd register €

16,00
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Overige diensten
Luiden van de klok
Gebruik schouderdraagbaar
Gebruik van de aula in Streefkerk (dag of gedeelte ervan)
Gebruik mortuarium in Streefkerk (dag of gedeelte ervan)
Voor het uitvoeren van werkzaamheden niet vallende onder de in deze tabel
genoemde artikelen, voor ieder daaraan besteed kwartier wordt geheven
Reserveren van een graf (jaarlijks geheven)
Kosten grafbedekking en onderhoud
Vergunning grafbedekking, plaatsen of (niet identiek) vernieuwen
Aanbrengen koperen gedenkplaat bij verstrooiingsplaats (10 jaar)
(inclusief onderhoud)
Jaarlijkse onderhoudskosten niet afgekocht particulier graf
Jaarlijkse onderhoudskosten niet afgekocht algemeen graf,
particulier/algemeen kindergraf, particulier/algemeen urnengraf,
particuliere urnenplaats en particuliere urnen-nis

€
€
€
€

42,00
51,00
220,00
107,50

€ 21,50
€ 246,00
€ 262,00
€ 132,00
€ 64,50
€ 33,75

De jaarlijkse heffingskosten voor het onderhoud kunnen worden afgekocht. De afkoopsom
bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen
belastingbedrag, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijks
belastingbedrag, exclusief de administratie kosten van € 5,00 met de hierna te noemen
factor. Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht met vermenigvuldigingsfactor
10 jaar
10
20 jaar
20
30 jaar
30
onbepaalde tijd
50
Opgraven of ruimen
Opgraven van overblijfselen van overleden op verzoek van rechthebbende.
(hierbij komen nog de kosten van de inschakeling van een deskundig bedrijf)
Na het opgraven, opnieuw begraven in een graf
Opgraven of verwijderen van een asbus
Ruimen of samenvoegen van lagen van een particulier graf op verzoek
van de rechthebbende (hierbij komen nog de kosten van de inschakeling
van een deskundig bedrijf)
Terugplaatsen van de asbus

€ 194,00
€ 800,00
€ 85,00
€ 194,00
€ 54,00

Dit zijn alleen de gemeentelijke kosten van een begrafenis/asbezorging. De kosten van de
begrafenis/uitvaartondernemer en de aanschaf van een grafbedekking komen hier nog bij.
PS alle bedragen vermeld in deze folder gelden vanaf 1 januari 2019 tot de eerstvolgende
wijziging (waarschijnlijk 1 januari 2020). Druk- en zetfouten voorbehouden.
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