De kosten voor het onderhoud graf worden direct met de dieren uitvaart in rekening gebracht
aan de rechthebbende / belanghebbende over de genoemde periode van 5 jaar.
Tarieven per 2019 Kosten begraven alles in één;
1.1 + 2.1 Begraven klein huisdier in een nieuwe graf van 0.7 x 0.9 voor 5 jaar

€ 253,00

1.2 +2.2 Groot huisdierengraf in een nieuwe graf van 1.2 x 0.9 voor 5 jaar

€ 382,00

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten;
1.3 Verlenging klein huisdierengraf van 0.7 x 0.9 meter voor een periode
van 5 jaar (huurtermijn) inclusief onderhoud.

€ 154,00

1.4 Verlenging groot huisdierengraf van 1.2 x 0.9 meter voor een periode
van 5 jaar (huurtermijn) inclusief onderhoud.

€ 236,00

Hoofdstuk 2 Begraven, bijzetten van asbus ,urn en verstrooien as van dier;
2.1 Begraven van een klein huisdier in een 5 jaar graf of algemeen graf 1 jaar

€

Dierenbegraafplaats bezoekadres:
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
Bezoekadres:
Tollensstraat 67
2041 PR ZANDVOORT
E-Mail: begraafplaats@zandvoort.nl
Web site : http://www.begraafplaatszandvoort.nl/

Postadres:
Postbus 2
2040 AA ZANDVOORT

Link verordening 2019
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zandvoort/CVDR618
090/CVDR618090_1.html

99,00

2.2 Begraven van een groot huisdier in een 5 jaar graf of algemeen graf 1 jaar € 146,00
2.3 Bijzetten van een asbus/urn met hierin de as van een
huisdier in een huurgraf inclusief bijzetten, onderhoud en adm.

€

72,00

2.4 Begraven van een kleiner huisdier 0,25 x 0,25 (b.v. vogel,
klein konijn e.d.) in een algemeen graf wordt geheven.

€

34,00

2.5 Verstrooien van as op de strooiplaats

€

34,00

€

66,00

2.6 Voor het begraven op een buitengewoon uur wordt het tarief als
bedoeld in artikel 2.1 t/m 2.5 verhoogt met:
2.6.1 Onder buitengewone uur wordt verstaan: het begraven
van een huisdier buiten de normale uren tussen 09.00 en
15.00 uur, van maandag t/m vrijdag.

2.7 Op zaterdag geldt voor de tarieven genoemd onder 2.1 t/m 2.5 toeslag van:€ 142,00
2.8 Op zondag is het begraven van een huisdier of het verstrooien van as niet mogelijk
Hoofdstuk 3. Opgraven, ruimen, herbegraven;
4.1 Opgraven stoffelijk resten van één huisdier na vijf jaar
4.2 Opgraven en herbegraven van één huisdier
4.3 Voor opgraven van één asbus van huisdier

€
€
€

81,00
99,00
66,00

Tarievenlijst: Algemene dierenbegraafplaats Zandvoort 2019

