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Tarieven begraven Zeister Bosrust 2021 
 
 
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  € 8.436,00 

Klasse B (afm. 3.00 x 1.50 meter) grafrecht voor 15 jaar  € 3.796,00 

Klasse C (afm. 2.25 x 1.00 meter) grafrecht voor 15 jaar € 1.898,00 

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

€ 1.160,00 

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

€ 1.160,00 

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 

€    422,00 

 
 
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 € 2.812,00 

Klasse B grafrecht verlenging met 5 jaar  € 1.265,00 

Klasse C grafrecht verlenging met 5 jaar €    633,00 

Klasse DI en DII grafrecht verlenging met 5 jaar €    387,00 

Klasse F grafrecht verlenging met 5 jaar €    141,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

                                                                                                                                                                                      
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  € 3.303,00 

Verplicht onderhoud klasse B graf voor 15 jaar  € 1.489,00 

Verplicht onderhoud klasse C graf voor 15 jaar €    754,00 

Verplicht onderhoud klasse DI en DII graf voor 15 jaar €    469,00 

Verplicht onderhoud klasse E graf  n.v.t. 

Verplicht onderhoud klasse F graf €    184,00 

 
Verlenging van het verplichte onderhoud 

Verplicht onderhoud klasse A graf per 5 jaar € 1.113,00 

Verplicht onderhoud klasse B graf per 5 jaar  €    509,00 

Verplicht onderhoud klasse C graf per 5 jaar €    264,00 

Verplicht onderhoud klasse DI en DII graf per 5 jaar €    169,00 

Verplicht onderhoud klasse F graf per 5 jaar €      74,00 

 
Tarieven begraven  
 
Begraven zonder gebruik van faciliteiten 

Begraven zonder gebruik faciliteiten klasse A, B en C  €    991,00 

Begraven zonder gebruik faciliteiten klasse DI en DII €    496,00 

Begraven zonder gebruik faciliteiten klasse E €    668,00 

Begraven zonder gebruik faciliteiten klasse F €    218,00 
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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  € 1.199,00 

Begraven met gebruik faciliteiten klasse DI en DII €    704,00 

Begraven met gebruik faciliteiten klasse E €    876,00 

Begraven met gebruik faciliteiten klasse F €    426,00 

 

Eventuele uitbreidingen faciliteiten begrafenis  

Gebruik van de centrale koeling per nacht  €    102,00 

Gebruik van de aula of het Grand Café voor meer dan 2 uur, per half uur €    183,00 

Bespelen van het orgel   €      28,00 

Het gebruiken van de audio installatie buiten, per half uur  €      66,00 

Het gebruikmaken van het groenraam voor een begrafenis  €      74,00 

Een opname op USB-stick  €      30,00 

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  €      56,00 

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

€      68,00 

Inschrijving en overboeken particulier graf €      20,00 

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

€    262,00 

Schudden van het graf voorafgaand aan een begrafenis €    406,00 

  


