Begraafplaats Den Dolder

Tarieven van begraafplaats “Het Stille Hofje” te Den Dolder in 2018.
1. Grafrecht voor 20 jaar, afmeting graf: 100 x 200 cm. (= de plek)
Tarief: € 2.000,- inclusief recht plaatsing monument.
2. Begraafrecht bij elke (1e,2e, of 3e) bijzetting (kist) € 500,3. Begraafkosten: € 600,- incl. gebruik van grafbekisting en andere
materialen (= openen en sluiten van het graf).
Toeslag zaterdag € 100,- en toeslag gereed maken bestaand graf € 150,exclusief verwijderen monument.
4. Bijdrage in de kosten voor het algemene onderhoud van de begraafplaats
voor 20 jaar: € 500,-.
Toelichting: Totaal zijn de kosten voor een nieuw graf voor 20 jaar met 1e
bijzetting dus €3.600,-. Voor een 2e of 3e bijzetting zijn de kosten € 1.100,Verkrijging grafrecht voor onbepaalde tijd (“eeuwig”) is € 4.400,- inclusief
afkoop kosten algemeen onderhoud en recht tot plaatsing monument,
exclusief kosten bijzetting (€500,-) en begraafkosten (€ 600,-).
Het is mogelijk “bij leven” een grafrecht aan te kopen.
Overige tarieven:
5. Verlenging grafrecht per 10 jaar: € 500,- + €125,- bijdrage kosten
algemeen onderhoud = € 625,-.
6. Huur urnkelder (vak E of F); afm. 0,60 x 0,60 cm; per 10 jr.€ 550,- +
€ 200,- bijdrage kosten algemeen onderhoud. Dit is inclusief gebruik
sluitdeksel (vak E en F) voor plaatsing monument.
7. Huur taludkelder per 10 jr. € 800,- met eigendomsoverdracht van de
sluitsteen. Bijdrage kosten algemeen onderhoud per 10 jr.: € 200,-.
Kosten sluitsteen eenmalig € 250,-.
8. Bij verlenging geldt hetzelfde tarief voor alle urnkelders.
9. Gebruik (kleine) loopkoets op de begraafplaats: € 50,-.
Gebruik (kleine) loopkoets buiten de begraafplaats: € 125,-.
Voor alle activiteiten is afspraak en overleg met beheerder vereist.
Voor overige informatie zie onze website: www.hetstillehofje.nl
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