Tarieven & voorwaarden
Deze tarievenlijst is onderdeel van het reglement van de begraafplaats van de Protestantse gemeente RotterdamNoordrand en geldig vanaf 1 januari 2018. Het reglement is na te lezen op www.begraafplaatshillegersberg.nl

Algemeen
De kosten grafrecht voor alle graven en de nissen zijn inclusief algemeen onderhoud van de begraafplaats
en het jaarlijks behandelen van de grafmonumenten met een mos- en algenremmend middel.

Zandgraf
Kosten grafrecht van een zandgraf voor drie overledenen.
Voor meer dan 3 overledenen worden de kosten grafrecht naar rato verhoogd.
• voor een periode van 20 jaar 				
• voor een periode van 30 jaar				
• verlengen met een periode van 5 jaar				
• verlengen met een periode van 10 jaar				
• verlengen met een periode van 20 jaar				

€
€
€
€
€

3.990,-5.985,-1.050,-1.995,-3.990,--

Kindergraf (zandgraf voor een kind van max. 12 jaar)
• voor een periode van 20 jaar				
• verlengen met een periode van 10 jaar				

€
€

1.390,-695,--

• kosten begraven (incl. verwijderen en herplaatsen van het monument)
• plaatsingsrecht van een grafmonument				
• kosten bijzetten per urn/asbus (incl. lichten en herplaatsen grafmonument)

€
€
€

1.150,-200,-400,--

Keldergraf
Indien er ruimte is, kan het grafrecht uitgebreid worden voor het bijzetten van meerdere
overledenen tegen het dan geldende tarief
Kosten grafrecht keldergraf voor:
3 overledenen
• periode van 20 jaar
€ 4.200,• periode van 30 jaar
€ 6.300,• verlengen met 10 jaar
€ 2.100,-

4 overledenen
€ 5.600,€ 8.400,€ 2.800,-

6 overledenen
€ 8.400,€ 12.600,€ 4.200,-

• kosten begraven c.q. bijzetten van overledene 			
• kosten plaatsingsrecht van een kelderzerk				
• kosten tijdelijk afdekken met betonplaat				
• kosten bijzetten urn/asbus (excl. verwijderen en herplaatsen van de zerk)
• kosten verwijderen en herplaatsen van de kelderzerk			

in ruïne 6 overledenen
€ 8.400,-€ 12.600,-€ 4.200,-€
€
€
€
€

1.150,-200,-500,-400,-1.550,--

Nissen in de urnenmuur

(maximaal 2 urnen/asbussen in een nis)
• Voor een periode van 3 jaar. 				
• Voor een periode van 5 jaar.				
• Voor een periode van 10 jaar.				
• Voor een periode van 20 jaar.				
• Kosten plaatsing/bijzetting per urn/asbus.				
• Levering en plaatsingsrecht afdektegel,
alsmede opheffingskosten na beëindiging.				
• Levering en plaatsing van een standaard bloemenvaas.			

Urnengraf

(zandgraf voor maximaal 2 urnen/asbussen)
• Voor een periode van 10 jaar.				
• Voor een periode van 20 jaar.				
• Verlengen met een periode van 10 jaar.				
• Kosten plaatsing/bijzetting urn/asbus, incl. verwijderen en herplaatsen tegel.
• Kosten plaatsingsrecht tegel.				

€
€
€
€

400,-600,-1.100,-2.000,--

€

215,--

€
€

225,-115,--

€
€
€
€
€

1.250,-2.250,-1.100,-400,-100,--

Per ultimo 2017 zijn er voor nieuwe urnengraven slechts nog enkele plaatsen beschikbaar.
De kosten voor verlenging zijn gelijk aan bovenstaande termijnen.
De afdektegel wordt door de begraafplaats ter beschikking gesteld, excl. aan te brengen inscriptie.
Het plaatsen / bijzetten van een urn/asbus kan uitsluitend plaats vinden onder leiding van een
uitvaartondernemer of de beheerder van de begraafplaats. Na beëindiging kan de afdektegel en de
urn(en)/asbus(sen) door de rechthebbende worden meegenomen.

Diverse kosten en bepalingen

• Kosten Inschrijving/overschrijving rechthebbende in begraafplaatsregister.
• Opgraven per overledene.				
• Herinrichten van een zandgraf per overledene.			
• Toeslag bij begravingen en bijzettingen op zaterdag.			

€
€
€
€

35,-600,-100,--		
250,--

Geen begravingen / bijzettingen mogelijk op: Zondagen, Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag,
Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, en 1e en 2e Kerstdag.

NB. Zie voor alle bepalingen het Reglement van de Begraafplaats-Hillegersberg. Bij afwijkende
vermeldingen ten opzichte van deze tarievenlijst prevaleert het dan geldende reglement.
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