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Tarievenlijst R.K. Begraafplaatsen Amersfoort: 

- “Onze Lieve Vrouwe Kerkhof " gelegen Utrechtseweg 28, 3811 NB Amersfoort 
- “Begraafplaats Orthodoxe Parochie Amersfoort”, gelegen Van Tuijllstraat 27 

Hooglanderveen 
 
De hieronder genoemde tarieven zijn vanaf 1 januari 2021 van toepassing. 
 
Grafrechten: voor een graf met standaard afmetingen 1.0 x 2.0 meter,  
monument maximaal 1,5 meter hoog: 
 
 

1. Aankoop grafrechten particulier graf A voor personen vanaf 12 jaar  
Voor een tijdvak van 10 jaar. (tot 30 jaar mogelijk).    €  910,00/10 jaar 
20 jaar € 1790,00, 30 jaar € 2670,00 

2. Grafrecht voor particulier kindergraf voor een kind tot 12 jaar 
Voor een tijdvak van 10 jaar.(tot 30 jaar mogelijk)         €  530,00/10 jaar 
20 jaar € 1050,00, 30 jaar € 1570,00 
 

Grafkelders: 
 
  Aanleg voor een kelder voor 3 kisten of beschikbaar stellen aanwezige kelder, 
  alleen uitgifte, excl. rechten.          Op aanvraag 
  Daarnaast zijn kosten verbonden aan de bijzetting en de grafrechten, 
  zoals verder in deze tarievenlijst vermeld.           
 

 

Verlengen grafrecht: Monument maximaal 1,5 meter hoog: 

 
 

1. Verlengen grafrecht particuliergraf A: afmetingen:1.0 x 2.0 meter  
voor personen vanaf 12 jaar, verlengen minimaal 5 jaar maximaal 20 jaar  
in stappen van 5 jaar.  

  10 jaar € 880,00, 15 jaar € 1320,00, 20 jaar € 1760,00            €  440,00 /5 jaar 
2. Verlengen grafrecht particulier graf B: afmetingen: 1,5 x 2,0 meter  

voor personen vanaf 12 jaar, verlengen minimaal 5 jaar, maximaal 20 jaar 
 in stappen van 5 jaar. €  550,00 /5 jaar 
10 jaar € 1100,00 , 15 jaar € 1650,00 , 20 jaar € 2200,00 

3. Het tarief voor verkrijging of verlenging van het grafrecht voor een graf model C,   Op aanvraag 
waarbij de afmetingen van het monument de bovengenoemde standaardmaten  
overschrijden, wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met 
het percentage extra oppervlakte van het monument, en bij overschrijding  
van de standaardhoogte met het percentage van de hoogteoverschrijding gedeeld door 2. 
 

4. Verlengen grafrecht particulier kindergraf tot 12 jaar, verlengen  
 minimaal 5 jaar maximaal 20 jaar in stappen van 5 jaar.                         €  260,00 /5 jaar 
 10 jaar € 520,00, 15 jaar € 780,00, 20 jaar € 1040,00 

 
  
 

Begraving/Bijzetting.    
 

1. Begraven/ bijzetten personen vanaf 12 jaar.   €  990,00 
2. Begraven/ bijzetten personen tot 12 jaar           €  475,00   

   
   In geval van bijzetting gelieve te letten op looptijd van het grafrecht: dit moet nog minimaal 10 jaar zijn. 
     Bij twijfel secretariaat bellen, tel; 033 8200355.  
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Uitgifte urnengraven/nissen. 
 

1. Uitgifte columbarium nis voor een tijdvak van 5 jaar. € 535,00 /5 jaar 
( tot 30 jaar mogelijk.)                            10 jaar € 925,00 , 15 jaar € 1315,00 ,  
20 jaar € 1705,00 , 25 jaar € 2095,00 ,  30 jaar € 2485,00    

2. Uitgifte urnengraf met kelder, voor een tijdvak van 5 jaar. 
( tot 30 jaar mogelijk)           10 jaar € 1185,00 , 15 jaar € 1520,00, € 850,00 /5 jaar 
20 jaar € 1855,00 , 25 jaar € 2190,00 , 30 jaar € 2525,00  

3. Uitgifte urnengraf zonder kelder, voor een tijdvak van 5 jaar. 
(tot 30 jaar mogelijk)                                 € n.v.t. 
 

Verlengen recht urnengraven/nissen 
 

1. Verlengen recht columbarium nis,  
 minimaal 5 jaar maximaal 20 jaar in stappen van 5 jaar.    € 390,00 /5 jaar 

  10 jaar € 780,00, 15 jaar € 1170,00, 20 jaar € 1560,00 
 

2. Verlengen recht urnengraf 5 jaar. 
 minimaal 5 jaar maximaal 20 jaar in stappen van 5 jaar.    € 335,00 /5 jaar 

  10 jaar € 670,00, 15 jaar € 1005,00, 20 jaar € 1340,00 
 

 

Bijzetting urnen. 
  

1. Bijzetting urn in particuliergraf         € 180,00 
2. Bijzetting urn in columbarium of urnengraf       € 130,00 
3. Plaatsen sierurn op particuliergraf, met toestemming van rechthebbende  €   85,00 

 
 

As verstrooien. 
 
       1.  As verstrooien op strooiveld en/of in graf       €   85,00 
                                                                      
 
 
 
Overig. 
 

1. Administratie kosten overschrijving grafrecht of extra handeling   €     67,50 

2. Aanvraag vergunning plaatsen monument       €     67,50 

3. Dieper plaatsen stoffelijk overschot i.o.v.  rechthebbende per laag.   €   485,00 

4. Opgraven stoffelijk overschot voor herbegraving /crematie i.o.v. rechthebbende €   825,00 

5. Opgraven stoffelijk overschot van een kind voor herbegraving/crematie i.o.v.  
rechthebbende            €   270,00 

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

7. Naamplaatje op gedenkzuil          

1. Enkele naamsvermelding         €   155,00 
2. Dubbele naamsvermelding        €   220,00 

3. Cursief toegevoegde tekst (1 regel)       €     75,00 

 
 
 
 
 


