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Tarievenlijst Onze Lieve Vrouwe Kerkhof: 
                              " gelegen Utrechtseweg 28, 3811 NB Amersfoort 
 
De hieronder genoemde tarieven zijn vanaf 1 januari 2018 van toepassing. 
 
Grafrechten: 
 

1. Aankoop grafrechten particulier graf voor personen vanaf 12 jaar  
Voor een tijdvak van 10 jaar. (tot 40 jaar mogelijk).    €  820,00/10 jaar 
20 jaar € 1640,00, 30 jaar € 2460,00, 40 jaar € 3280,00 

2. Grafrecht voor particulier kindergraf voor een kind tot 12 jaar 
Voor een tijdvak van 10 jaar.(tot 40 jaar mogelijk)         €  480,00/10 jaar 
20 jaar € 960,00, 30 jaar € 1440,00, 40 jaar € 1920,00 
 

Grafkelders: 
 
    Kelder voor 3 kisten, alleen uitgifte, excl. rechten.          Op aanvraag 
 

 

Verlengen grafrecht: 
 

1. Verlengen grafrecht particuliergraf voor personen vanaf 12 jaar, verlengen  
  minimaal 5 jaar maximaal 20 jaar in stappen van 5 jaar.  
  10 jaar € 820,00, 15 jaar € 1230,00, 20 jaar € 1640,00            €  410,00 /5 jaar 

2. Verlengen grafrecht particulier graf B voor personen vanaf 12 jaar, verlengen 
Minimaal 5 jaar, maximaal 20 jaar in stappen van 5 jaar. €  485,00 /5 jaar 
10 jaar € 970,00 , 15 jaar € 1455,00 , 20 jaar € 1940,00 

  3.   Verlengen grafrecht particulier kindergraf tot 12 jaar, verlengen  
 minimaal 5 jaar maximaal 20 jaar in stappen van 5 jaar.                         €  250,00 /5 jaar 
 10 jaar € 500,00, 15 jaar € 750,00, 20 jaar € 1000,00 

 
  
 

Begraving/Bijzetting.    
 

1. Begraven/ bijzetten personen vanaf 12 jaar.   €  920,00 
2. Begraven/ bijzetten personen tot 12 jaar  €  460,00   

   
   In geval van bijzetting gelieve te letten op looptijd van het grafrecht. 
     Bij twijfel secretariaat bellen, tel; 033 8200355. 
 

 
 
 

Uitgifte urnengraven/nissen. 
 

1. Uitgifte columbarium nis incl. afdekplaat(*) voor een tijdvak van 5 jaar. € 485,00 /5 jaar 
( tot 40 jaar mogelijk.)                            10 jaar € 970,00 , 15 jaar € 1455,00 ,  
20 jaar € 1940,00 , 25 jaar € 2425,00 ,  30 jaar € 2910,00 ,  40 jaar € 3880,00   

2. Uitgifte urnengraf met kelder, voor een tijdvak van 5 jaar. 
( tot 40 jaar mogelijk)           10 jaar € 1700,00 , 15 jaar € 2550,00, € 850,00 /5 jaar 
20 jaar € 3400,00 , 25 jaar € 4250,00 , 30 jaar € 5100,00 ,  40 jaar € 6800,00 

3. Uitgifte urnengraf zonder kelder, voor een tijdvak van 5 jaar. 
(tot 40 jaar mogelijk)                               10 jaar € 620,00 , 15 jaar € 930,00  € 310,00 /5 jaar 
20 jaar € 1240,00 , 25 jaar € 1550,00 , 30 jaar € 1860,00 , 40 jaar € 2480,00 
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Verlengen recht urnengraven/nissen 
 

1. Verlengen recht columbarium nis,  
 minimaal 5 jaar maximaal 20 jaar in stappen van 5 jaar.    € 360,00 /5 jaar 

  10 jaar € 720,00, 15 jaar € 1080,00, 20 jaar € 1440,00 
 

2. Verlengen recht urnengraf 5 jaar. 
 minimaal 5 jaar maximaal 20 jaar in stappen van 5 jaar.    € 310,00 /5 jaar 

  10 jaar € 620,00, 15 jaar € 930,00, 20 jaar € 1240,00 
 

 

Bijzetting urnen. 
 

1. Bijzetting urn in particuliergraf/columbarium/ Urnengraf     € 205,00 
2. Plaatsen sierurn op particuliergraf, met toestemming van rechthebbende  €   85,00 

 
 

As verstrooien. 
 
       1.  As verstrooien op strooiveld en/of in graf       €   80,00 
                                                                      
 
 
 
Overig. 
 

1. Administratie kosten overschrijving grafrecht of extra handeling   €    60,00 

2. Aanvraag vergunning plaatsen monument       €    60,00 

3. Dieper plaatsen stoffelijk overschot i.o.v.  rechthebbende per laag.   €   450,00 

4. Opgraven stoffelijk overschot voor herbegraving /crematie i.o.v. rechthebbende €   800,00 

5. grafonderhoud per jaar. Met min. van 5 jaar      €    Op aanvraag 

6. Naamplaatje op gedenkzuil          

1. Enkele naamsvermelding         €   n.v.t. 
2. Dubbele naamsvermelding        €   n.v.t. 
3. Cursief toegevoegde tekst (1 regel)       €   n.v.t.  

 
 
 
 
 


