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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. 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op 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 18 jaar of ouder 

 Verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 40 jaar € 3.057,00 

    

2. Eigen (particulier) graf voor 40 jaar voor een kind tussen 12 en 18 jaar   

 Verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 40 jaar € 2.416,00 

    

3. Eigen (particulier) graf voor 40 jaar voor een kind van 1 t/m 12 jaar 

 Verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 40 jaar € 1.889,00 

    

4. 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 € 940,00 

    

5. Kosten van het begraven (het openen en sluiten van het graf) 

 Voor een persoon van 18 jaar en ouder € 895,00 

 Voor een kind van tussen 12 en 18 jaar € 701,00 

 Voor een kind van 1 t/m 12 jaar € 406,00 

 Voor een kind beneden 1 jaar € 311,00 

    

6. Reservering grafruimte 

 Reservering voor een periode van 20 jaar € 120,00 

 Reserveringen zijn alleen mogelijk: 

- in een dubbel diep graf of, 

- voor ouders naast hun overleden kind 

  

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

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 van toepassing. 

 

Vaststelling: 

Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 januari 2021. 

 

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

 

5 oktober 2021 

J. van der Giessen, voorzitter 

 

 

A. van Klij, secretaris 


