
TARIEVENLIJST BEGRAAFPLAATS HERVORMDE GEMEENTE TER HEIJDE AAN ZEE 
 
als bedoeld in het reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Hervormde gemeente te 
Ter Heijde aan Zee. 
 
Terzake van het gebruik van de begraafplaats alsmede voor de diensten en vergunningen, die in 
verband daarmee door het college van kerkrentmeesters worden verleend, worden de volgende tarieven 
in rekening gebracht: 
 
1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven 
 houden wordt geheven: 
 a.  voor een periode van 20 jaar €   3177,- 
 b.  voor een periode van 30 jaar €   4302,- 
Genoemde bedragen bij a t/m b zijn inclusief eenmaal openen en onderhoud van het graf  
gedurende genoemde periode. 
 
2.      Verlengen van het grafrecht 
 a.  voor een periode van 5 jaar bij verlenging €      564,- 
 b. voor een periode van 10 jaar bij verlenging €    1128,- 
 c.  voor een periode van 20 jaar bij verlenging €    2255,- 
Genoemde bedragen bij a t/m c zijn inclusief onderhoud van het graf gedurende  
genoemde periode. 
 
3. a. Voor het begraven van een lijk van een persoon van12 jaar 
  of ouder wordt geheven: 
     1. in een particulier graf €    1098,-- 
  2. in een algemeen graf €    1098,- 
 b. Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één  
  jaar wordt geheven:   
  1. in een particulier graf €      291,- 
  2. in een algemeen graf €      291,- 
 c.  Voor het begraven van een lijk van een kind beneden12 jaar 
  wordt geheven: 
  1. in een particulier graf €      549,- 
  2. in een algemeen graf €      549,- 
 d.  Voor het begraven buiten de vastgestelde uren worden 
  de tarieven, bedoeld onder a, b en c verhoogd met €      150,- 
 e. Voor het begraven binnen de vastgestelde uren op  
  zaterdagen €      150,-  
 f. Voor het begraven buiten de vastgestelde uren op 
  zaterdagen €      150,- 
 
4. a.  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt €    1257,- 
  geheven voor een periode van10 jaar (inclusief afdichtingsplaatjes)  
 
5.  Verlengen recht op urnennis 
 a.  Voor een periode van 5 jaar €      399,- 
 b. Voor een periode van 10 jaar €      695,- 
 
6. Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van 
 grafbedekkingen wordt geheven: 
    
     1. een particulier graf €       140,- 
  2. een algemeen graf €         47,- 
  3. een kindergraf €       140,- 
 
7. 1.  Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in 
  een daartoe bestemd register wordt geheven €         39,-- 



  
8. 1. Voor het lichten van een lijk wordt geheven €      1098,- 
 2. Voor het na lichting weer opnieuw begraven in hetzelfde €            0,- 
  graf wordt geheven    
      
 3. Voor het na lichting weer begraven in een ander graf €      1098,- 
  wordt geheven    
9. Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belang  €    1098,- 
  hebbende wordt geheven    
 
10. Het luiden van de klok     €       33,- 
 
 
Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 maart 2023. 
 
 
Namens het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente 
Ter Heijde aan Zee, 
 
 
J.A. Storm, beheerder    
m: 06-1513 2541 of 06-1538 0336 
     
 

  

 


