Tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2021
(raadsbesluit d.d. 17 december 2020)
Wanneer u een particulier graf of columbarium koopt, betreft het een totaal tarief, inclusief de eerste
begraving of bijzetting. U krijgt geen rekening voor onderhoudsrecht, vergunningskosten e.d. meer
Ook bij het beschikbaar stellen van een algemeen graf, betreft het een totaaltarief en wordt u niet
geconfronteerd met meer kosten.
Verlenen van rechten:
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen (koop) graf
columbarium voor 30 jaar wordt geheven, inclusief eerste begraving/bijzetting:
- voor een enkel graf (niet mogelijk op de begraafplaats te Goes)
€ 3.831,00
- voor twee enkele graven, naast elkaar gelegen (niet mogelijk op begraafplaats Goes en Kloetinge)
€ 5.040,00
- voor een zgn. dubbel graf (twee personen)
€ 5.040,00
- voor een kindergraf (tot 12 jaar)
€ 1.686,00
- voor een urnengraf (vier urnen)
€ 2.675,00
- voor een columbarium incl. tekstplaat
€ 2.057,00
zeskantig in urnenmuur
€ 2.565,00
losstaande zuil (zwart beton)
€ 3.294,00
losstaande zuil (natuursteen)
Eenmalig omzetten van een algemeen kindergraf naar een particulier kindergraf
- voor een periode van 10 jaar
- voor een periode van 15 jaar
Beschikbaar stellen algemeen graf voor 15 jaar wordt geheven:
- voor een algemeen graf voor personen boven de 12 jaar
- eenmalige verlenging algemeen graf met 5 jaar
Vanaf 2015 worden geen algemene kindergraven meer uitgegeven
Beschikbaar stellen algemeen urnengraf voor 15 jaar
- algemeen urnengraf, inclusief bijzetting urn of asbus

€
€

160,00
240,00

€ 1.721,00
€
286,00

€ 1.090,00

Voor het verlengen van het uitsluitend recht wordt geheven voor:
- een enkel graf
- een dubbel graf
- een kindergraf
- een urnengraf
- een columbarium, in urnenmuur zeskantig
- een losstaand columbarium uitgevoerd in beton
- een losstaand columbarium, uitgevoerd in natuursteen
Voor een tweede of volgende begrafenis in een particulier graf wordt geheven:
- voor een persoon van 12 jaar of ouder
Kind begraven in particulier graf voor volwassenen
- voor een persoon tot 12 jaar

5 jaar
€
613,00
€
823,00
€
210,00
€
489,00
€
299,00
€
384,00
€
506,00

€

858,00

€

430,00

€

387,00

€

258,00

€

258,00

€

109,00

€

145,00

€

54,00

€

7,65

€

112,00

Particuliere graven/koopgraven
een bedrag ineens t/m de einddatum van het graf

€

317,00

Particuler (eigen) kindergraf
een bedrag ineens t/m de einddatum van het graf

€

204,00

Particulier (eigen) urnengraf
een bedrag ineens t/m de einddatum van het graf

€

204,00

Algemeen graf
een bedrag ineens t/m de einddatum van het graf

€

256,00

Voor het begraven op buitengewone* uren in een algemeen graf of particulier graf
wordt een extra toeslag geheven van:
Voor het bijzetten van asbussne en urnen wordt geheven:
- voor het bijzetten in een particulier graf
- voor het bijzetten van een tweede of volgende asbus of urn
in een columbarium of urnengraf
Voor het bijzetten van een asbus of urn op buitengewone uren*
wordt een extra toeslag geheven van:
Verstrooien van as:
Voor het verstrooien van as per asbus wordt geheven:
* Onder buitengewone uren wordt verstaan:
- Maandag t/m vrijdag : de uren voor 9:00 uur en na 15:00 uur
- op Zaterdag. Zondag en algemeen erkende nationale en
Christelijke feestdagen: alle uren
Opgraven en ruimen van graven:
Voor tarieven en vragen over deze zaken adviseren wij u
contact op te nemen met de afdeling Dienstverlening.
Overige heffingen:
Voor het luiden van de klok wordt geheven
Voor het overboeken van eigen graven in
het daartoe bestemde register wordt geheven:
Grafbedekking en onderhoud voor graven uitgegeven voor 1 januari 2014.
Niet van toepassing op graven die na 1 januari 2014 worden verlengd.
Voor de afgifte van een vergunning voor het verplaatsen of vernieuwen
van een grafbedekking is een tarief verschuldigd van:
Hierbij komt nog een tarief voor het door of vanwege de gemeenten
onderhouden van de grafbedekking.

In verband met de jaarlijkse vaststelling van de tarieven in deze tarieventabel
kunnen aan de genoemde bedragen geen rechten worden ontleend.

10 jaar
€ 1.169,00
€ 1.569,00
€ 419,00
€ 922,00
€ 598,00
€ 769,00
€ 1.012,00

15 jaar
€ 1.661,00
€ 2.252,00
€ 629,00
€ 1.312,00
€ 896,00
€ 1.154,00
€ 1.518,00

20 jaar
€ 2.101,00
€ 2.882,00
€ 838,00
€ 1.621,00
€ 1.196,00
€ 1.538,00
€ 2.024,00

