Gemeentelijke begraafplaatsen Alkmaar
TARIEVEN VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2022
in EURO

in EURO

Voor uitgifte particulier graf voor een periode van 10 / 20 jaar:

776,00

1.553,00

Bijdrage kosten begraafplaats voor een periode van 10 / 20 jaar:

1.159,00

1.943,00

Totaal

1.935,00 3.496,00

Exclusief de kosten van het begraven
Voor uitgifte kinder particulier graf voor een periode van 10 / 20 jaar:
Bijdrage kosten begraafplaats voor een periode van 10 / 20 jaar:
Kosten van begraven: (alleen tot 7- jarige leeftijd)
Totaal
Voor de bijdrage kosten begraafplaats wordt bij een
gemeenschappelijk graf eenmalig geheven:

518,00

1.035,00

1.159,00

1.943,00

396,00

396,00

2.073,00 3.374,00

430,00

Voor het begraven van een persoon van 7 jaar of ouder wordt geheven:
In een particulier graf

792,00

In een gemeenschappelijk graf

396,00

Voor het begraven van een kind tot 7 jaar wordt geheven:
In een particulier graf

396,00

In een kinder particuliergraf

396,00

In een gemeenschappelijk graf

198,00

Voor het verlengen van het uitsluitend recht wordt geheven:
Voor de periode van 10 jaar: (particuliergraf)

776,00

5 jaar 388,00

Voor de periode van 10 jaar: (kinderparticuliergraf)

518,00

5 jaar 259,00

1.159,00

5 jaar 636,00

Bijdrage kosten begraafplaats 10 jaar: (particulier en kinderparticulier graf)
Uitgifte urnennis voor de periode van 10 jaar:

417,00

Voor de bijdrage kosten begraafplaats voor 10 jaar

583,00

Plaatsen asbus/urn in nis of kelder

129,00
1.129,00

Uitgifte urnenkelder voor de periode van 10 jaar:
Voor de bijdrage kosten begraafplaats voor 10 jaar
Plaatsen asbus/urn in nis of kelder

565,00
1.159,00
129,00
1.853,00

Plaatsen asbus/urn in graf (alleen mogelijk in een particulier graf)

210,00

Plaatsen plaquette op gedenkmonument voor een periode van 10 jaar

197,00

Verlengen met een periode van 10 jaar van plaquette gedenkmonument

197,00

Verstrooien van as op verstrooiingsplaats

88,00

Overige heffingen:
Voor het gebruik van de aula incl. het gebruik van de muziekinstallatie
wordt geheven per 45 minuten:

286,00

Voor ieder volgend half uur of een gedeelte daarvan

142,00

Voor het gebruik van het orgel

120,00

Voor het begraven van een overledene of bijzetten van een asbus/urn op zaterdagen
tussen 9.00 – 12.00 uur worden de kosten van begraven of bijzetten met 50% verhoogd:
Voor het schudden op verzoek van de familie

198,00

per overblijfselen van een overledene

Voor het ruimen op verzoek van de familie

286,00

per overblijfselen van een overledene

Opgraven asbus/urn op verzoek van familie

182,00

Afnemen en wederplaatsen grafmonument

159,00

Eenmalig te gebruiken houten grafbekisting Islamitisch gedeelte

576,00

Voor het opgraven van stoffelijke resten als graf niet
geopend wordt voor het begraven van een lijk

921,00

