
Tarieventabel  lijkbezorgingsrechten 2018 

R.K.Begraafplaats van de parochie H.Bernardus te Ubachsberg. 

 

      Verlenen van rechten                                                                                                                         

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een tombe voor het plaatsen van een urn wordt 

geheven:            

      1.1 Voor een periode van 20 jaar inclusief afdekplaat doch exclusief 

      de belettering en ruimen van de urn(en) en/of asbussen……………..       €  1.150,00 

                                                    

      1.2 Voor verlenging van het onder 1.1 genoemde recht voor een periode van 10 jaar 

               …………………………………………………..........................            €     300,00 

      1.3 Voor het verlengen van het onder 1.1. genoemde recht voor een periode 

            van 5 jaar …………………………………………………………            €     150,00 

         

      2.  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven: 

                                                                                                                                             

      2.1 Voor een graf  met een eigen grafteken voor een periode van 20 jaar 

              exclusief ruimen van het grafmonument en beplanting………………     €    750,00 

   

      2.2 Voor een graf met een grafteken (kruisje) van de parochie voor een periode 

             van 20 jaar  exclusief belettering……………………………………         € 2.000,00 

                                                                           

      2.3 Voor het verlengen van de rechten op een graf voor een periode van  

             10 jaar……..……………………………………………………                €     375,00 

   

Voor het verlengen voor een periode van 5 jaar……………….                  €    187,50    

 

3.  Bijzetten van asbussen en urnen in het columbarium 

           Voor het bijzetten van een urn of asbussen in het columbarium 

           exclusief belettering voor periode van 20 jaar……………………….           €     600,00 

           De lopende rechten worden op dit bedrag in mindering gebracht. 

                                               

     4.  Bijzetten in een bestaand graf 

          Voor bijzetting van een overledene of het plaatsen van asbus of urn in een 

          bestaand graf, wordt geen nieuw contract opgemaakt doch het 

          bestaande contract verlengd met 20 jaar, wordt geheven ………..                   €     750,00 

    De lopende grafrechten worden op dit bedrag  in mindering gebracht. 

 

     5.  Ruimen grafteken met beplanting 

           Voor het ruimen van een grafteken en beplanting ,voor zover de ruiming niet 

           geschied door of vanwege de rechthebbende vóór 1 april volgend op het jaar 

           dat de grafrechten zijn vervallen en deze niet werden verlengd,  wordt 

           geheven……………………………………………                                           €   100,00 

                                                                                                  


