
 

 

 

 

Tarievenlijst per 1 januari 2015 behorende bij het Reglement voor het     

beheer van de begraafplaats ‘Vredehof’ van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 

 

I.  Grafrecht voor leden van de Protestantse Gemeente te          Tarief         

     Lichtenvoorde en hun gezinsleden  
                                                                                                                

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf 

tot het doen begraven en begraven houden van een lijk van 

een: 

- kind tussen 0 en 12 jaar of een doodgeboren kind (kindergraf) 

  wordt geheven         €.   330,-  

- persoon van 12 jaar en ouder wordt geheven    

   voor een enkel graf         €.   390,- 

   voor een dubbel graf (naast elkaar of boven elkaar)    €.   780,- 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf 

tot het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of 

zonder urnen wordt geheven 

voor een enkel graf          €.   390,- 

voor een dubbel graf          €.   780,- 

 

Voor het verlenen van het uitsluiternd recht op een eigen graf 

met grafkelder tot het doen bijzetten of bijgezet houden van as- 

bussen met of zonder urnen wordt geheven 

voor het bijzetten van een asbus c.q. urn        €.   225,- 

voor het bijzetten van twee asbussen c.q. urnen       €.   450,- 

 

Voor het verlenen van het recht op een verstrooiplaats wordt 

geheven            €.   275,- 

  

II.  Grafrecht voor niet-leden                                                            Tarief         

      

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf 

tot het doen begraven en begraven houden van een lijk van 

een: 

- kind tussen 0 en 12 jaar of een doodgeboren kind (kindergraf) 

  wordt geheven            €.   400,-   

- persoon van 12 jaar en ouder wordt geheven    

   voor een enkel graf            €.   450,- 

   voor een dubbel graf (naast elkaar of boven elkaar)       €.   900,- 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf 

tot het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of 

zonder urnen wordt geheven 

voor een enkel graf             €.   450,- 

voor een dubbel graf             €.   900,- 

 

 



 

 

 

 

 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf 

met grafkelder tot het doen bijzetten of bijgezet houden van as- 

bussen met of zonder urnen wordt geheven 

voor het bijzetten van een asbus c.q. urn                €.   255,- 

voor het bijzetten van twee asbussen c.q. urnen               €.   510,- 

 

Voor het verlenen van het recht op een verstrooiplaats wordt 

geheven                    €.   350,- 

 

III.  Verlenging grafrechten voor leden van de Protestantse                 Tarief 

        Gemeente te Lichtenvoorde en hun gezinsleden 

 

Bij begraven of bijzetten in een eerder gehuurd graf worden de 

grafrechten verlengd tot deze 30 jaar bedragen, gerekend vanaf 

het jaar van begraven of bijzetten, met een tarief van €. 13,50 per 

jaar per graf of urnengraf zonder grafkelder en een tarief van €. 7,50 

per jaar per urnengraf met grafkelder. Bij een dubbel graf of de 

mogelijkheid van bijzetting van twee asbussen c.q. urnen geldt 

een tarief van €. 27,- resp. €. 15,- per jaar. 

 

Voor het verlengen met een periode van 10 jaar van het uitsluitend  

recht op een eigen graf tot het doen begraven of begraven houden  

van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven  

- voor een enkel graf          €.   135,- 

- voor een dubbel graf         €.   270,- 

 

Voor het verlengen met een periode van 10 jaar van het uitsluitend  

recht op een eigen graf tot het doen bijzetten en bijgezet houden  

van asbussen met of zonder urnen wordt geheven     

- voor een enkel graf           €.   135,- 

- voor een dubbel graf          €.   270,- 

 

Voor het verlengen met een periode van 10 jaar van het uitsluit- 

tend recht op een eigen graf  met grafkelder tot het doen bijzet- 

ten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen  

wordt geheven 

- bij een asbus c.q. urn          €.     75,- 

- bij twee asbussen c.q. urnen         €.    150,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV.  Verlenging grafrechten voor niet-leden                     Tarief 

         

Bij begraven of bijzetten in een eerder gehuurd graf worden de 

grafrechten verlengd tot deze 30 jaar bedragen, gerekend vanaf 

het jaar van begraven of bijzetten, met een tarief van €. 15,00 per 

jaar per graf of urnengraf zonder grafkelder en een tarief van €. 8,50 

per jaar per urnengraf met grafkelder. Bij een dubbel graf of de 

mogelijkheid van bijzetting van twee asbussen c.q. urnen geldt 

een tarief van €. 30,- resp. €. 17,- per jaar. 

 

Voor het verlengen met een periode van 10 jaar van het uitsluitend  

recht op een eigen graf tot het doen begraven of begraven houden  

van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven  

- voor een enkel graf        €.   150,- 

- voor een dubbel graf       €.   300,- 

 

Voor het verlengen met een periode van 10 jaar van het uitsluitend  

recht op een eigen graf tot het doen bijzetten en bijgezet houden  

van asbussen met of zonder urnen wordt geheven     

- voor een enkel graf        €.   150,- 

- voor een dubbel graf       €.   300,- 

 

Voor het verlengen met een periode van 10 jaar van het uitsluit- 

tend recht op een eigen graf  met grafkelder tot het doen bijzet- 

ten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen  

wordt geheven 

- bij een asbus c.q. urn       €.     85,- 

- bij twee asbussen c.q. urnen      €.    170,- 

 

V.  Begraafkosten voor leden en niet-leden    Tarief 

 

Voor het begraven van een lijk 

- van een kind tussen 0 en 12 jaar en een dood geboren kind  

  wordt geheven                   €.    250,- 

- van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven              €.    475,- 

 

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven 

- in een (bestaand) eigen graf                  €.     175,- 

- in een eigen urnengraf zonder kelder                €.     175,- 

- in een eigen urnengraf met kelder                 €.     375,- 

   en voor latere bijzetting tweede asbus of urn               €.     175,-  



 

 

 

 

 

VI.  Algemeen onderhoud voor leden van de Protestantse  Tarief 

       Gemeente te Lichtenvoorde en hun gezinsleden 

 

1. Als bijdrage in de kosten van het algemeen onderhoud van de   

    begraafplaats wordt geheven                  €.     500,- 

    Dit bedrag is niet verschuldigd als de rechthebbende deel- 

    neemt aan de vrijwillige bijdrageregeling en hieraan ook in 

    de toekomst wil blijven bijdragen 

 

2. Een rechthebbende die deelneemt aan de vrijwillige bijdrage- 

    regeling doch in de toekomst hieraan niet meer wil deelnemen 

    is voor de afkoop van het algemeen onderhoud een bedrag ver- 

    schuldigd van                    €.     350,- 

 

VII. Algemeen onderhoud voor niet-leden     Tarief 

 

Als bijdrage in de kosten van het algemeen onderhoud van de be-               €.      600,- 

graafplaats wordt geheven 

 

 

VIII.   Overige kosten voor leden en niet-leden    Tarief 

 

Bij de uitgifte van een eigen graf (niet zijnde een kindergraf) of  

een eigen urnengraf wordt eenmalig voor de toekomstige ruiming  

danwel noodzakelijke verwijdering van grafbedekking (verwijde- 

ringskosten genaamd) een bedrag geheven van                €.     250,  

 

Voor het gebruik van de kistlift tijdens de begrafenis wordt  

geheven                     €.       35,- 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie van Beheer 

‘Vredehof’ op 30 september 2014. 
   

 


