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Tarieven behorende bij het reglement voor de 
R.K. Begraafplaats H. Willibrord te Oegstgeest 

 
Januari 2021 

 
1.  FAMILIEGRAF  (vóór 1972 "Eigen graf" genaamd) 

Vestigen grafrecht op een zandgraf voor een termijn van 20 jaren  .............................................  € 1700,- 

Vestigen grafrecht op een kelder voor een termijn van 20 jaren…………………………… ...........  1950,- 

Kosten maken kelder ....................................................................................................................   3700,- 

Kosten algemeen tuinonderhoud voor een termijn van 20 jaren ..................................................  750,- 

Kosten (bij)begraven stoffelijk overschot ......................................................................................  650,- 

Kosten (bij)begraven asbus in familiegraf.....................................................................................  200,- 

Afhalen en herplaatsen grafmonument ........................................................................................  265,- 

Afhalen en herplaatsen grafmonument met takel .........................................................................  330,- 

Verlengen grafrecht op een zandgraf voor een termijn van 10 jaren ............................................  € 850,- 

Verlengen grafrecht op een grafkelder voor een termijn van 10 jaren ..........................................  975,- 

Kosten algemeen tuinonderhoud voor een termijn van 10 jaren ..................................................  375,- 

 

2.  ALGEMEEN GRAF 

Vestigen grafrecht voor een termijn van 12 jaren .........................................................................      € 420,-  

Kosten algemeen tuinonderhoud voor een termijn van 12 jaren ..................................................  450,- 

Kosten begraven stoffelijk overschot ............................................................................................  650,- 

 

3.  KINDERGRAF  (t/m 11 jaar)  

      (in het kinderhofje op de begraafplaats) 

Vestigen grafrecht voor een termijn van 20 jaren .........................................................................  € 480,- 

Kosten algemeen tuinonderhoud voor een termijn van 20 jaren ..................................................  750,-  

Kosten begraven stoffelijk overschot ............................................................................................  310,- 

Verlengen grafrecht op een kindergraf voor een termijn van 10 jaren ..........................................  240,- 

Kosten algemeen tuinonderhoud voor een termijn van 10 jaren ..................................................  375,- 

 

4.  COLUMBARIUM en URNENGRAVEN 

Huur nis in het colombarium / urnengraf voor een termijn van 20 jaren .......................................  € 1.200,- 

Kosten afsluitsteen ( onbeletterd) .................................................................................................  250,- 

Kosten algemeen onderhoud columbarium voor een termijn van 20 jaren ...................................  350,- 

Kosten tuinonderhoud  urnengraf voor 20 jaren ...........................................................................  420,- 

Kosten plaatsen asbus in het colombarium ..................................................................................  100,- 

Kosten plaatsen asbus in een urnengraf ......................................................................................  200,- 

Verlengen huur nis in het colombarium / urnengraf voor een termijn van 10 jaren .......................  600,- 

Kosten algemeen onderhoud columbarium voor een termijn van 10 jaren ...................................  175,- 

Kosten tuinonderhoud  urnengraf voor 10 jaren ...........................................................................  210,- 

Kosten verstrooiing as op het strooiveld .......................................................................................           160,- 

 

5. TOESLAGEN 

 

Zaterdagtoeslag  ..........................................................................................................................  165,- 

Graf sluiten na 15.00 uur ..............................................................................................................  165,- 

 

 

Overige tarieven z.o.z. 

 



 

 

 

6. TARIEVEN VOOR GEBRUIK KERK 

 

Uitvaart in de kerk ........................................................................................................................  €  600,- 

Opbaren in het mortuarium ..........................................................................................................  €  200,- 

Extra (bezoek)uur .........................................................................................................................  €    75,- 

 

7. OVERIGE KOSTEN 

 

Begrafenis / bijzetting zonder uitvaart met voorganger ................................................................  €  150,- 

Crematieplechtigheid in het crematorium door voorganger ..........................................................  €  200,- 

 

 

Voorwaarden 

 

Indien het grafrecht op een familiegraf of een eigen graf voor een bijzetting moet worden verlengd voor een 

kortere periode dan 10 jaren, bedragen de kosten een evenredig deel van bovenstaande tarieven voor 

verlenging en tuinonderhoud. 

 De kosten zijn verschuldigd op het moment van bijzetting, volgens de dan geldende tarieven. 

 

Het grafrecht op een familiegraf kan telkens met 10 jaren worden verlengd. 

  

 Het recht op het gebruik van een algemeen graf kan niet worden verlengd. 

 


