Tarieven Protestantse Begraafplaats Hurdegaryp 2021
Afgifte grafbewijzen i.v.m. het recht om begraven te worden, inclusief onderhoud voor 20 jaar.
Grafrecht

a.
b.
c.
d.

Nieuwe gedeelte
1.200.00
Oude gedeelte
800.00
Urnengraf nieuw gedeelte 600.00
Urnengraf oud gedeelte
400.00

Afkoop
Algemeen
Onderhoud
+ 485.00
+ 485.00
+ 485.00
+ 485.00

Totaal

= € 1.685.00
= - 1.285.00
= - 1.085.00
= - 885.00

Na 20 jaar bestaat de mogelijkheid om het algemeen onderhoud te verlengen met 10, 20 of 30 jaar.
Afkoop van het algemene onderhoud van onze van onze begraafplaats voor:
a. 10 jaar
€
b. 20 jaar
c. 30 jaar
d. Algemeen onderhoud per jaar (Die nog onder de oude regeling vallen)-

230.00
485.00
770.00
27.00

Afkoop onderhoud grafmonumenten op aanvraag
Gebruik van strooiveldje
Roestvrij stalen plaatje met inscriptie
1/20 deel van de prijs van de gedenksteen
As verstrooien en plaatsen van het plaatje in aanwezigheid van grafdelver
Recht van plaatsen voor 20 jaar
Graf delven ( 2 man )
Wachturen per uur per man
Plaatsen van urn in bestaand graf
Plaatsen van urnen kelder en het plaatsen van urn
Leveren van urnen kelder: Prijs op aanvraag.

€
-

70.00
120.00
75.00
160.00
230.00

€
(Richtprijs) -

525.00
52.50
235.00
235.00
250.00

Klok luiden
Gebruik rijdende baar
Gebruik van graflift
Gebruik van geluidsinstallatie
Gebruik materialen (alleen wanneer de graflift niet gebruikt wordt)
Overdracht van grafbewijs ( per graf )
Grafmarker inclusief opdruk 1 naam (verplicht)
Grafmarker inclusief opdruk 2 namen (verplicht)

€
-

70.00
65.00
85.00
55.00
65.00
20.00
30.00
40.00

Na beëindiging en teruggave van graven aan de Begraafplaats dienen de monumenten
(eigendom van de laatst rechthebbende) te worden verwijderd.
Daarvoor worden onderstaande kosten in rekening gebracht bij de laatst bekende rechthebbende:
Afhalen, (eventueel) herplaatsen en/of verwijderen van grafmonumenten:
Enkel kopstuk
Dubbel Kopstuk
Voorliggende plaat met enkel kopstuk
Voorliggende plaat met dubbel kopstuk

€ 210,00
€ 265,00
€ 260,00
€ 320,00

Bovenstaande prijzen zijn inclusief het afvoeren en verwijderen van de grafmonumenten alsmede het
aanbrengen van grond en het verwijderen van funderingspalen.
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