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C. Branderhorststraat 5 
4266 EK  EETHEN 

TARIEVENLIJST BEGRAAFPLAATS HERVORMDE GEMEENTE EETHEN EN DRONGELEN  

 

als bedoeld in artikel 23 van het reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Hervormde 

Gemeente Eethen en Drongelen. 

 

Uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden in een eigen (particulier) graf, de begraafkosten 

en de bijdrage in de kosten voor onderhoud en instandhouding begraafplaats 

 

1. Eigen (particulier) graf voor 40 jaar voor persoon van 12 jaar of ouder 

 Verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 40 jaar € 2.468,00 

 Grafbedekking; afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of 

vernieuwen van de voorwerpen, bedoel in artikel 20 van het reglement. 

€ 109,00 

 Register; het inschrijven van het graf in het daartoe bestemde register € 13,00 

 

2. Eigen (particulier) graf voor 40 jaar voor een kind tussen 1 en 12 jaar 

 Verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 40 jaar € 1.646,00 

 Grafbedekking; afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of 

vernieuwen van de voorwerpen, bedoel in artikel 20 van het reglement. 

€ 109,00 

 Register; het inschrijven van het graf in het daartoe bestemde register € 13,00 

 

3. Eigen (particulier) graf voor 40 jaar voor een kind beneden 1 jaar 

 Verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 40 jaar € 823,00 

 Grafbedekking; afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of 

vernieuwen van de voorwerpen, bedoel in artikel 20 van het reglement. 

€ 109,00 

 Register; het inschrijven van het graf in het daartoe bestemde register € 13,00 

 

4. Kosten van openen en sluiten van het graf 

 Het openen en sluiten van het graf wordt verzorgd door de gemeente Aalburg. De kosten daarvan 

worden door de gemeente Aalburg rechtstreeks bij de rechthebbende in rekening gebracht. 

 

5. Reservering grafruimte 

 Reservering voor een periode van 20 jaar  € 115,00 

 De kosten die betrekking hebben op het recht tot begraven, het openen en sluiten van het graf, 

het recht tot plaatsen of vernieuwen van de grafbedekking en de inschrijving in het register 

zullen in rekening worden gebracht zodra in het gereserveerde graf wordt begraven, tegen het 

dan geldende tarief. 

 

Indien in een graf het lichaam van een tweede persoon wordt begraven, wordt het uitsluitend recht op het graf 

verlengd tot een periode van 40 jaar. Het tarief voor het verlengen van het grafrecht is evenredig naar gelang 

het aantal jaren van de verlenging. De tarievenlijst die van toepassing is op het moment van verlenging wordt 

gehanteerd. Voor een bijzetting zijn tevens de dan geldende tarieven voor begraven, grafbedekking en 

inschrijving van toepassing. 

 

Vaststelling: 

Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 januari 2018. 

 

Aldus vastgesteld door het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Eethen en Drongelen. 

 

30 december 2017 

G.P.J. Schouten, voorzitter 

 

J. van der Velden, secretaris 


