
Tarievenlijst  

R.K. Begraafplaatsen Amersfoort  

“Kerkhof De Langenoord " , Oude Kerklaan 22, Hoogland 

 

De hieronder genoemde tarieven zijn vanaf 1 januari 2023 van toepassing.  

 

1. Het begraven in een nieuw of bestaand graf: 

 Overledene is ouder dan 12 jaar: € 700,00  

 Overledene is 12 jaar of jonger: € 355,00  

N.B.: Wanneer begraven wordt in een bestaand graf is het tarief exclusief de 

kosten van het verwijderen van het monument. 

 

2. Grafrecht voor een graf:  € 965,00/10 jaar. 

 maximale afmetingen van het monument:  

l x b x h : 1,9 x 0,9 x 1,0 meter; 

 voor een periode van minimaal 10 jaar en maximaal 30 jaar; kan na elke 

periode opnieuw verlengd worden tegen het dan geldende tarief. 

 

3. Grafrecht voor een kindergraf : € 560,00/10 jaar 

 maximale afmetingen van het monument:  

l x b x h : 1,4 x 0,7 x 0,75 meter; 

 voor een kind tot 12 jaar; 

 voor een periode van minimaal 10 jaar, en maximaal 30 jaar; kan na elke 
periode opnieuw verlengd worden tegen het dan geldende tarief. 

 

4. Plaatsing van een urn in een nieuw of bestaand grafrecht. 

 in een urnengraf met keldertje: € 390,00 

 in een urnengraf zonder keldertje : € 190,00  

 in een muurnis: € 140,00 

 op een bestaand graf: € 90,00 

 in een bestaand graf: € 190,00 

N.B.: tarief is exclusief het eventueel verwijderen van het monument 

  



 

 

5. Grafrecht voor een urnenkeldertje:  € 355,00 / 5 jaar 

 
6. Grafrecht voor een urnengraf zonder kelder:  € 345,00 / 5 jaar.   

 
7. Grafrecht voor een urnen-nis:  € 565,00 / 5 jaar.   

 

8. As verstrooien  

 op het strooiveld: € 90,00 

 in een bestaand graf: € 90,00 

 

9. Dieper plaatsen van een aanwezig stoffelijk overschot om ruimte te maken 

voor een bijplaatsing: € 515,00 per laag 

 

10. Opgraven stoffelijk overschot voor herbegraving of crematie:  

 Overledene was 12 jaar of ouder: € 875,00 

 Overledene was jonger dan 12 jaar: € 285,00 

N.B. tarief is exclusief het verwijderen van het monument,  een kist om het 

stoffelijk overschot te vervoeren, en het vervoer. 

 

11. Naamplaatje op gedenkzuil: 

 Met één naam: € 165,00 

 Met twee namen: € 235,00 

 Extra cursieve tekstregel: € 80,00 

Herinneringsplaatjes worden voor een termijn van minimaal 20 jaar 

aangebracht. 

 

12. Administratiekosten: 

 Verkrijgen van goedkeuring voor een ontwerp van het grafmonument: 

€ 50,00 

 Diverse extra administratieve handelingen, zoals bijvoorbeeld het 

aanvragen van een gemeentelijke vergunning voor opgraven van een 

stoffelijk overschot:  € 75,00 

 


