Tarieven begraven Zeister Bosrust 2020
Zeister Bosrust heeft particuliere graven, algemene graven, kindergraven en graven voor te
vroeg geboren kindjes. Per categorie vindt u in dit document de tarieven.

Tarieven grafrecht
Klasse A (afm. 4.00 x 2.50 meter) grafrecht voor 15 jaar

€ 8.157,00

Klasse B (afm. 3.00 x 1.50 meter) grafrecht voor 15 jaar

€ 3.671,00

Klasse C (afm. 2.25 x 1.00 meter) grafrecht voor 15 jaar

€ 1.835,00

Klasse DI (kindergraf voor kind <1 jaar, afm. 1.25 x 1.00 meter) grafrecht voor 15
jaar

€ 1.122,00

Klasse DII (kindergraf voor kind 1-12 jaar, afm. 1.50 x 1.00 meter) grafrecht voor 15
jaar

€ 1.122,00

Klasse E (algemeen graf voor 3 personen zonder onderliggende relatie, afm. 2.25 x
1.00 meter)

n.v.t.

Klasse F (graf voor kindje geboren vóór 24 weken zwangerschap (dood geboren of
overleden binnen 24 uur) afm. 0.35 x 0.25 meter) grafrecht voor 15 jaar

€

415,00

Tarieven verlenging van het grafrecht
Na 15 jaar kunt u het recht op de graven klasse A,B,C,D en F verlengen. Een E graf kan niet worden
verlengd. U kunt in eenheden van 5 jaar verlengen, tot een maximum van 100 jaar.
Klasse A grafrecht verlenging met 5 jaar

€ 2.719,00

Klasse B grafrecht verlenging met 5 jaar

€ 1.224,00

Klasse C grafrecht verlenging met 5 jaar

€

612,00

Klasse DI en DII grafrecht verlenging met 5 jaar

€

374,00

Klasse F grafrecht verlenging met 5 jaar

€

138,00
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Tarieven onderhoud
Het onderhoud van de grafbedekking wordt verplicht door de gemeente overgenomen en uitgevoerd.
Dit onderhoud houdt in: spuiten van de steen tegen alg, zorg voor de winterharde beplanting op het
graf, verwijderen van blad, ophogen en aanvullen van de grond bij verzakken van het graf en het
verwijderen van onkruid (volgens B niveau van de normen van de CROW).
Verplicht onderhoud klasse A graf voor 15 jaar

€ 2.770,00

Verplicht onderhoud klasse B graf voor 15 jaar

€ 1.254,00

Verplicht onderhoud klasse C graf voor 15 jaar

€

633,00

Verplicht onderhoud klasse DI en DII graf voor 15 jaar

€

393,00

Verplicht onderhoud klasse E graf

n.v.t.

Verplicht onderhoud klasse F graf

n.v.t.

Verlenging van het verplichte onderhoud
Verplicht onderhoud klasse A graf per 5 jaar

€ 1.046,00

Verplicht onderhoud klasse B graf per 5 jaar

€

479,00

Verplicht onderhoud klasse C graf per 5 jaar

€

246,00

Tarieven begraven
Begraven zonder gebruik van faciliteiten
Begraven zonder gebruik faciliteiten klasse A, B en C

€ 884,00

Begraven zonder gebruik faciliteiten klasse DI en DII

€ 442,00

Begraven zonder gebruik faciliteiten klasse E

€

658,00

Begraven zonder gebruik faciliteiten klasse F

€

195,00
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Begraven met gebruik van faciliteiten
Onder het gebruik van faciliteiten wordt verstaan: het gebruik van de ontvangstkamer, aula, grafloop
en Grand Café voor in totaal maximaal 2 uur, het gebruik van de audiovisuele apparatuur, opname
van de plechtigheid met downloadcode en de mogelijkheid voor het volgen van de plechtigheid via
internet.
Begraven met gebruik faciliteiten klasse A, B en C

€ 1.105,00

Begraven met gebruik faciliteiten klasse DI en DII

€

663,00

Begraven met gebruik faciliteiten klasse E

€

879,00

Begraven met gebruik faciliteiten klasse F

€

415,00

Gebruik van de centrale koeling per nacht

€

100,00

Gebruik van de aula of het Grand Café voor meer dan 2 uur, per half uur

€

180,00

Bespelen van het orgel

€

27,00

Het gebruiken van de audio installatie buiten, per half uur

€

65,00

Het gebruikmaken van het groenraam voor een begrafenis

€

73,00

Extra opname, per USB-stick

€

29,00

Eventuele uitbreidingen faciliteiten begrafenis

Voor de toepassing van de tarieven wordt een gedeelte van een half uur aangemerkt als een half uur.

Bijkomende tarieven begraven
Het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder

€

55,00

Het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking per
gedenkteken of voorwerp

€

67,00

Inschrijving en overboeken particulier graf

€

19,00

Afwijken van de volgorde zoals die voor de uitgifte van grafruimte is bepaald en/of
indien directe begraving niet aan de orde is

€ 258,00

Schudden van het graf voorafgaand aan een begrafenis

€ 400,00
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