Tarieven grafrecht 2018
Het kerkhof kent uitsluitend de mogelijkheid voor particuliere graven met twee plaatsen voor een
termijn van 20 jaar of 30 jaar:
Grafrechten voor een dubbel particulier graf voor 20 jaar

€ 6.000,00

Grafrechten voor een dubbel particulier graf voor 30 jaar

€ 9.000,00

Na afloop van de eerste termijn is het mogelijk te verlengen, steeds voor een periode van 10 jaar:
Verlenging grafrechten van een dubbel graf per 10 jaar

€ 3.000,00

Grafrechten worden vooruit voldaan voor de gehele looptijd.
De kosten van werkzaamheden aan het graf en de administratieve verplichtingen worden voldaan
ten tijde van de teraardebestelling:
Kosten per overledene

€ 1.580,00

Ruimte maken in een bestaand graf (indien nodig)

€

350,00

Het is mogelijk een urn te plaatsen op een recent uitgegeven familiegraf. Onderstaande kosten zijn
exclusief de aanpassingen aan het graf en inclusief administratieve verplichtingen:
Kosten per urn

€

590,00

Voor onderhoud van het terrein en het graf berekenen wij een bijdrage per kalenderjaar.
Onderhoud wordt vooraf voldaan voor de resterende looptijd van het grafrecht, vanaf het moment
van teraardebestelling.
Bedrag onderhoudskosten per jaar

€

80,00

Dit bedrag wordt vooraf afgekocht voor de periode waarover rechten zijn afgegeven.
Administratiekosten bij het vooraf reserveren van graven

€

250,00

Indien u geïnteresseerd bent in een graf, is het noodzakelijk dat deze voor overlijden is toegewezen
en gereserveerd. Voor meer inlichtingen kunt u ons bereiken op telefoonnummer 06 21 23 35 33 of
via de e-mail op info@kerkhofoverweersepolderdijk.nl .
Het is mogelijk om in de kapel van het kerkhof een uitvaartdienst met een persoonlijke invulling te
houden. Mevrouw Wil Rijswijk is hiervoor verbonden aan ons kerkhof. Zij komt vrijblijvend bij u langs
om dit te bespreken.
Persoonlijke uitvaartdienst, inclusief het gebruik van de kapel

€

645,00

De BTW is, voor zover van toepassing, reeds berekend. De tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2018 en gebaseerd
op uitvoering werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur. Andere dagen en tijden zijn mogelijk onder voorbehoud en tegen een
toeslag.

