
Tarieven vanaf 1-1-2023, begraafplaats-kerkhof Kruiskerk Burgum   
Als bedoeld in artikel 24 lid 1 van het reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Protestantse gemeente te Burgum 
 

1. Recht op een particulier graf of urnen-nis    Tarief 

Normaal graf: 

a. Uitgifte grafrecht voor 20 jaar       910,-- 

b. Uitgifte grafrecht voor 30 jaar     1473,-- 

c. Verlenging grafrecht met 10 jaar       456,-- 

d. Verlenging grafrecht met 20 jaar       911,-- 

 

 

Urnengraf: 

e. Uitgifte urnengraf voor 20 jaar       523,-- 

f. Verlenging urnengraf met 10 jaar        261,-- 

g. Verlenging urnengraf met 20 jaar       523,-- 

 

Urnen-nis Muur 1,2 en 3  

h. Uitgifte urnen-nis voor 15 jaar       1373,-- 

i. Verlenging urnen-nis met 10 jaar         915,-- 

 

2. Grafdelven, dichten, gebruik van geluidinstallatie    Tarief 

     ma-vr  za 

       a. normaal graf        727,--  896,-- 
       b. kindergraf       458,--  561,-- 
       c.  urnengraf       356,--  439,-- 
       d.     gebruik van geluidsinstallatie       55,--    70,-- 

 
3. Bijzettingen 
a.   bijzetting as bus/urn in graf     276,--  350,-- 
b.   bijzetting as bus/urn in grafkelder     276,--  350,-- 
c.   plaatsing 2e as bus/urn in urnenmuur    276,--  350,-- 
d.   in ontvangstnemen as bus/urn       75,--  100,-- 

        e.   opgraven as bus/urn uit graf                                                                            276,--                     350,-- 
                                                          

4. Plaatsingsrechten: plaatsen grafsteen of –monument  Tarief 
 

       a.     dubbel graf        339,-- 
       b.     enkel graf       234,-- 
       c.     kindergraf       116,-- 
       d.     grafkelder – enkel      850,-- 
       e.     grafkelder – dubbel                   1699,-- 
       f.      herplaatsen of vervangen steen per graf      78,-- 
       g.     urnengraf         78,-- 
 

5. Onderhoud kerkhof, graven en columbarium 
           Met incasso    zonder incasso 
       a.  enkel graf        29,--  31,-- 
       b.  urnengraf        29,--  31,-- 
       c.  urnen-nis        19,--  21,-- 
  afkoop onderhoud voor 10, 20 of 30 jaar is  
                 het jaarbedrag keer het aantal jaren , met toeslag van 5% voor 10 jaar, 10% voor 20 jaar en 20% voor 30 jaar 
 

6. Overige 
a. Verstrooiing van as zonder aanwezigheid nabestaanden                             60,-- 
b. Verstrooiing van as  met aanwezigheid nabestaanden                                        110,-- 
c. Verstrooiing van as in combinatie met inontvangstneming asbus ( zie 3.d)     158,-- 
d. Gedenkplaatje op gedenkteken/monument ( uniform model )                            40,-- 
e. Overschrijvingsrecht/afgifte duplicaat                                 32,-- 

 


