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Prijsbijsluiter 2023 
 
U treft hieronder een overzicht aan van al de soorten graven die we hebben, zodat u in 1 
oogopslag kunt zien wat de kosten zijn van een graf inclusief onderhoud met een eerste 
begraving of het bijzetten van een asbus. 
 

 
Algemeen graf 

15 jaar 
1 persoon 

Particulier graf 
20 jaar 

2 personen 

Particulier graf 
30 jaar 

2 personen 

Particulier graf 
50 jaar 

2 personen 
Aanschaf graf 
Incl. onderhoud 

€ 1.416,00 € 3.775,00 € 5.663,00 € 9.438,00 

Inschrijvingskosten € 23,80 € 23,80 € 23,80 € 23,80 

Kosten begraven € 1.111,00 € 1.111,00 € 1.111,00 € 1.111,00 

Optie: Klokluiden 
op dag 

€ 37,30 € 37,30 € 37,30 € 37,30 

Totale kosten € 2.588,10 € 4.947,10 € 6.835,10 € 10.610,10 

 

 

Particulier 
kindergraf 
onbepaalde 

tijd 
1 kind tot  

13 jaar 

Particulier 
urnengraf/nis 

5 jaar 
2 urnen 

Particulier 
urnengraf/nis 

10 jaar 
2 urnen 

Particulier 
urnengraf/nis 

20 jaar 
2 urnen 

Aanschaf graf 
Incl. onderhoud 

€ 1.942,00 € 315,00 € 630,00 € 1.260,00 

Inschrijvingskosten € 23,80 € 23,80 € 23,80 € 23,80 

Kosten 
begraven/bijzetten 

€ 555,50 € 104,00 € 104,00 € 104,00 

Optie: Klokluiden 
op dag 

€ 37,30 - - - 

Totale kosten € 2.558,60 € 442,80 € 757,80 € 1.387,80 

 
Particuliere graven 1-diep 
Op de begraafplaatsen Giessenburg, C.M. van Houwelingweg, Wijngaarden, Oosteinde zijn 
alleen particuliere graven 1 diep. Op Bleskensgraaf bieden we op het “oudere gedeelte” 
particuliere graven 1-diep. De prijs voor 20 jaar bedraagt € 2.620,00, voor 30 jaar  
€ 3.930,00 en voor 50 jaar € 6.549,00. 
 
Particuliere graven 3-diep 
Op de begraafplaatsen Bleskensgraaf, Groot-Ammers, Langerak, Nieuw-Lekkerland nieuw, 
Nieuwpoort, Oud-Alblas en Streefkerk bieden we ook particuliere graven aan 3-diep. De prijs 
voor 20 jaar bedraagt € 4.931,00, voor 30 jaar € 7.396,00 en voor 50 jaar € 12.327,00. 
 
Vergunning grafbedekking 
De kosten voor het aanvragen/verlenen van een vergunning grafbedekking voor genoemde 
graven bedraagt € 47,80 
 
Verlengen van de particuliere grafrechten 
De kosten voor het verlengen van de particuliere grafrechten staan op de achterzijde. 
 
 
PS alle genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2023 tot de eerstvolgende wijziging 

(waarschijnlijk 1 januari 2024). Druk- en zetfouten voorbehouden. 
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Verlengen van de particuliere grafrechten 

 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 

Particulier graf 1-diep € 655,00 € 1.310,00 € 1.965,00 € 2.620,00 

Particulier graf 2-diep € 944,00 € 1.888,00 € 2.831,50 € 3.775,00 

Particulier graf 3-diep € 1.232,50 € 2.465,00 € 3.698,00 € 4.931,00 

Particulier urnengraf/nis € 315,00 € 630,00 € 945,00 € 1.260,00 

Particulier kindergraf verlengen naar onbepaalde tijd € 612,00 

 

Voor het overzicht van alle kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel die bijgesloten 
is bij de begraafrechten verordening Molenlanden 2023.  
Te vinden op www.molenlanden.nl/begraven  
 

http://www.molenlanden.nl/begraven

