
Tarieventabel bedoeld in artikel 5, lid 1, van

de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

1 RECHTEN * Tarief 2023

1.1 Particulier graf

uitsluitend recht op een graf:

1.1.1 voor 20 jaar 3.627,00€   

1.1.2 voor 30 jaar 4.681,00€   

1.1.3 verlenging met 5 jaar 1.558,00€   

1.1.4 verlenging met 10 jaar 2.585,00€   

1.1.5 verlenging met 20 jaar 3.347,00€   

1.2 Kindergraf

uitsluitend recht op een kindergraf:

1.2.1 voor 20 jaar 2.902,00€   

1.2.2 voor 30 jaar 3.627,00€   

1.2.3 verlenging met 5 jaar 1.558,00€   

1.2.4 verlenging met 10 jaar 2.151,00€   

1.2.5 verlenging met 20 jaar 2.622,00€   

1.3 Urnengraf uitsluitend bedoeld voor urnen

uitsluitend recht op een groot urnengraf:

1.3.1 voor 20 jaar 2.558,00€   

1.3.2 voor 30 jaar 3.094,00€   

1.3.3 verlenging met 5 jaar 1.244,00€   

1.3.4 verlenging met 10 jaar 1.925,00€   

1.3.5 verlenging met 20 jaar 2.285,00€   

Urnengraf op een urnenveld of urnenrij

uitsluitend recht op een klein urnengraf:

1.3.6 voor 20 jaar 2.197,00€   

1.3.7 voor 30 jaar 2.558,00€   

1.3.8 verlenging met 5 jaar 1.244,00€   

1.3.9 verlenging met 10 jaar 1.688,00€   

1.3.10 verlenging met 20 jaar 1.925,00€   

1.4 Urnennis

het gebruik van een urnennis:

1.4.1 voor 20 jaar 2.457,00€   

1.4.2 voor 30 jaar 2.947,00€   

1.4.3 verlenging met 5 jaar 1.213,00€   

1.4.4 verlenging met 10 jaar 1.860,00€   

1.4.5 verlenging met 20 jaar 2.179,00€   

1.5 Algemeen graf

1.5.1 een plaats in een algemeen graf voor 10 jaar 1.891,00€   

2 BEGRAVEN

2.1 het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder 902,00€      

2.2 het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 12 jaar 615,00€      

2.3 het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 1 jaar 224,00€      

2.4

Bij begraven op buitengewone uren worden de tarieven onder 

2.1 tot en met 2.3 met 75% verhoogd, tenzij het begraven op 

een buitengewoon uur door de burgemeester in het belang van 

de openbare orde of volksgezondheid is voorgeschreven.

Tijden van begraven en asbezorging; op werkdagen van 9.00 

tot 15.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur met een 

toeslag van 75%.



3 ASBESTEMMINGEN

3.1 Bijzetten van een asbus of urn:

3.1.1 in een graf of bosgedeelte (biologisch afbreekbaar) 344,00€      

3.1.2 in een urnennis 153,00€      

3.2 Het verstrooien van as, per asbus of urn

3.2.1 in een graf of bosgedeelte (biologisch afbreekbaar) 344,00€      

3.2.2 op een verstrooiingsplaats 256,00€      

4 GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD

4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van 

een grafbedekking en/of monument op een (urnen) graf of een 

afdekplaat op een urnnennis 186,00€      

4.2.1

Jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats De 

Hornhof. Alleen voor graven waar vóór 1 januari 2004 een 

onderhoudscontract voor is afgesloten.

97,00€        

5 INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN GRAVEN EN URNENNISSEN

5.1 Op verzoek van rechthebbende 42,00€        

5.2 In andere gevallen 274,00€      

6 OPGRAVEN, RUIMEN EN VERSTROOIEN

6.1.1 Het opgraven van een stoffelijk overschot, per kist 1.472,00€   

6.1.2

Ruimte maken in een graf door het opgraven van de 

aanwezige stoffelijke overschotten om deze daarna te 

herbegraven onder de onderste laag van het graf 

(herschikken), per kist

1.472,00€   

6.2 Het opgraven of verwijderen van een asbus of urn:

6.2.1 uit een graf 373,00€      

6.2.2 uit een urnennis 153,00€      

7 OVERIGE HEFFINGEN

7.1 Het luiden van de torenklok in Kortenhoef door de gemeente 123,00€      

7.2 Reserveren van een draagbaar of rijbaar 81,00€        

7.3 Uitzoeken van een graf met behulp van medewerker 81,00€        

7.4 Op verzoek grond wegrijden tijdens grafdelven 201,00€      

7.5 Het gebruik van de aula:

7.5.1 per gebeurtenis, voor het eerste uur 281,00€      

7.5.2 per gebeurtenis, per half uur verlenging 141,00€      

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2022.

De griffier,

mevr. drs. E.B. Horchner


