Tarievenlijst: Begraven rechten voor een graf, urn graf, urnennis, verstrooiing, gebruik maken van aula / condoleance ruimte van maandag tot zaterdag.
U kunt ook gebruik maken van de aula / condoleance ruimte vooraf aan crematie en elders cremeren op werkdagen van maandag tot zaterdag.
Hoofdstuk 1: Uitgifte nieuwe particulier graven/nissen:
1.1.1 Uitgifte particulier graf voor 10 jaar of veelvoud incl. onderhoudsbijdrage.
1.1.2 Uitgifte particulier urnengraf voor 10 jaar of veelvoud incl. onderhoudsbijdrage.
1.1.3 Uitgifte particulier urnennis voor 10 jaar of veelvoud incl. onderhoudsbijdrage.
1.1.4 Uitgifte particuliere urnennis in urnenzuil 10 jaar of veelvoud

inclusief onderhoudsbijdrage.
Hoofdstuk 1: Verlengen huurtermijn graven/nissen:
1.1.5 Particulier graf verlening per jaar inclusief onderhoudsbijdrage.
1.1.6 Particulier urnengraf verlening per jaar inclusief onderhoudsbijdrage.
1.1.7 Particulier urnennis verlening per jaar inclusief onderhoudsbijdrage.
1.1.8 Particuliere urnennis verlening in urnenzuil met per jaar

inclusief 10 jaar onderhoudsbijdrage.

€ 1699,00
€ 799,00
€ 722,00

Hoofdstuk 3: Toeslag as bestemming en verstrooiingen:
3.2.1 Voor verlenging van de tijdsduur van 1 uur geldt een

€ 162,00
€ 72,00
€ 64,00

3.2.2 Bij vertrek van de begraafplaats na 15.00 uur geldt een extra
3.2.3 Voor zaterdag geldt extra een toeslag van.

€ 144,00
€ 552,00

€ 89,00

Hoofdstuk 4: Onderhoudsbijdrage graven/nissen:
4.1.1 Onderhoudsbijdrage voor een particulier graf, zonder verlenging per jaar.
4.1.2 Onderhoudsbijdrage voor een algemeen graf, voor 10 jaar per bijzetting .
4.1.3 Onderhoudsbijdrage voor een particulier urn nis/graf, zonder verlenging per jaar.
4.1.4 Onderhoudsbijdrage voor een particulier zonder gedenkteken, per jaar.

€ 85,00
€ 386,00
€ 43,00
€ 22,00

toeslag per half uur (of een gedeelte hiervan) van.

Hoofdstuk 2: Begraafrecht kunnen bestaan uit gebruik aula, gebruik condoleanceruimte, muziekverzorging,
rijdende baar, ect. U kunt ook de aula gebruik voor een crematiedienst en elders cremeren:
2.1.1 Begraafrecht, overledene 12 jaar en ouder, tijdsduur 1 uur.
€ 871,00
2.1.2 Begraafrecht overledene tussen 1 en 12 jaar, tijdsduur 1 uur.
€ 419,00
2.1.3 Begraafrecht overledene tussen 1 jaar of jonger, tijdsduur 1 uur.
€ 187,00
Begraafrechten algemeen graf voor 10 jaar:
2.1.1 + 4.1.2 Begraafrecht algemeen graf voor 10 jaar, overledene 12 jaar,

€ 1239,00

2.1.2 + 4.1.2 Begraafrecht algemeen graf voor 10 jaar, overledene tussen 1 en 12 jaar,

inclusief onderhoudsbijdrage, tijdsduur 1 uur.

€ 555,00

Hoofdstuk 2: Toeslagen begraven:.
2.2.1 Voor verlenging van de tijdsduur van na 1 uur geldt een

toeslag per half uur (of een gedeelte hiervan) van.

€ 104,00

2.2.2 Bij vertrek van de begraafplaats na 15.00 uur geldt een extra

toeslag per half uur (of een gedeelte hiervan) van.
2.2.3 Voor zaterdag geldt een extra toeslag van.

€ 150,00
€ 560,00

Gebruik aula/ condoleanceruimte/ muziekverzorging, rijdende baar en administratiekosten zijn
opgenomen in het begraafrecht.
Hoofdstuk 2: Gebruik aula vooraf aan een crematie dienst en elders cremeren of andere doeleind / gebruik
condoleance ruimte:
2.3.1 Voor de tijdsduur van half uur (of een gedeelte hiervan) van.
€ 104,00
2.3.2 Bij vertrek van de begraafplaats na 15.00 uur geldt een extra

toeslag per half uur (of een gedeelte hiervan) van.
2.3.3 Voor zaterdag geldt een extra toeslag van.

€ 96,00

toeslag per half uur (of een gedeelte hiervan) van.

Hoofdstuk 5: Afnemen herplaatsen grafbedekking van graven/ nissen:
5.1 Verwijderen en herplaatsing van ornamenten en/of groenbedekkingen

op een particulier graf.

€ 221,00

Hoofdstuk 6: Het opgraven, samenvoegen, ruimen, herbegraven van stoffelijk overschot:
6.1 Samenvoeging voorafgaande aan een bijzetting per stoffelijk overschot.
6.1.1 Opgraving/ruiming per stoffelijk overschot, op verzoek.
6.1.2 Opgraven/herbegraven per stoffelijk overschot.

€ 331,00
€ 386,00
€ 773,00

€ 787,00

2.1.3 + 4.1.2 Begraafrecht algemeen graf voor 10 jaar, overledene tussen 1 jaar of jonger,

inclusief onderhoudsbijdrage, tijdsduur 1 uur.

€ 304,00
€ 138,00
€ 107,00

€ 970,00

De kosten voor het begraafrecht bedragen, vanaf aankomst (uitsluitend op hele en halve uren) t/m
het vertrek van de begraafplaats tot 15.00 uur NA 15:00 uur EXTRA kosten.

inclusief onderhoudsbijdrage, tijdsduur 1 uur.

Hoofdstuk 3: As bestemming en verstrooiingen:
3.1.1 Bijzetting asbus/urn in urnengraf tijdsduur 1 uur.
3.1.2 Bijzetting asbus/urn urnennis tijdsduur 1 uur.
3.1.3 Verstrooien van as tijdsduur 1 uur.

Gemeente Zandvoort Algemene begraafplaats Zandvoort
Telefoon nummer voor familie: 023-5740178
bereikbaar op maandag tot vrijdag tussen 09:00/ 12:00
en tussen 13:00 / 17:00 uur daarna antwoordapparaat
die regelmatig wordt beluisterd ook in het weekend.
Fax nummer: 023-5718092
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2041 PR ZANDVOORT
E-Mail: begraafplaats@zandvoort.nl
Web site : http://www.begraafplaatszandvoort.nl/loket/

Postadres:
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2040 AA ZANDVOORT

Link verordening 2019;
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€ 152,00
€ 200,00
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