Tarieven vanaf 1-1-2022, 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.
b.
c.
d.

Uitgifte grafrecht voor 20 jaar
Uitgifte grafrecht voor 30 jaar
Verlenging grafrecht met 10 jaar
Verlenging grafrecht met 20 jaar

871,1410,436,872,-

e.
f.
g.

Urnengraf:
Uitgifte urnengraf voor 20 jaar
Verlenging urnengraf met 10 jaar
Verlenging urnengraf met 20 jaar

500,250,500,-

h.
i.

Urnen-nis Muur 1:
Uitgifte urnen-nis voor 15 jaar
Verlenging urnen-nis met 10 jaar

958,639,-

Urnen-nis Muur 2

j.
k.

Uitgifte urnen-nis voor 15 jaar
Verlenging urnen-nis met 10 jaar

1373,915,-

2.

Grafdelven, dichten, gebruik van geluidinstallatie

Tarief
ma-vr

za

696,438,341,53,-

857,537,420,67,-

264264,264,158,264,-

335,335,335,201,3355,-

a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.
e.

normaal graf
kindergraf
urnengraf
gebruik van geluidsinstallatie
Bijzettingen
bijzetting as bus/urn in graf
bijzetting as bus/urn in grafkelder
plaatsing 2e as bus/urn in urnenmuur
in ontvangstnemen as bus/urn
opgraven as bus/urn uit graf

4.

Plaatsingsrechten: plaatsen grafsteen of –monument

a.
b.
c.
d.
e.
f.

dubbel graf
enkel graf
kindergraf
grafkelder – enkel
grafkelder – dubbel
herplaatsen of vervangen steen per graf

5.

Onderhoud kerkhof, graven en columbarium

a.
b.
c.

enkel graf
urnengraf met steen
urnen-nis
afkoop onderhoud voor 20 of 30 jaar is
het jaarbedrag keer 20 respectievelijk 30

Tarief
339,234,116,813,1626,75,-

Met incasso zonder incasso
28,29,50
28,29,50
18,50
20,00

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, alleen via de beheerder verkrijgbaar)
30,-e. Overschrijvingsrecht/afgifte duplicaat
30,50

Aldus vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Burgum
op 29 november 2021.

