
  

 
Engelenburgerlaan 31  6971 BV Brummen 

Postbus 5  6970 AA Brummen 
Telefoon (0575) 56 82 33  Fax (0575) 56 82 88  E-mail: gemeente@brummen.nl 

 
 

2018           
 Inflatiecorrectie t.o.v. 2017  
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Leges 2018 
Onderhoud 
grafmonument 

Algemeen on-
derhoud be-
graafplaatsen 

Algemene 
kosten 

Vergunning 
plaatsing 
grafmonument totaal 

 Grafrechten *)           
 graf 30 j € 956  € 1.359  € 676  € 75  € 3.066  
 graf 20 jr € 637  € 906  € 450  € 75  € 2.068  
 kindergraf 30 jr € 478  € 679  € 338  € 75  € 1.570  
 kindergraf 20 jr € 319  € 453  € 225  € 75  € 1.072  
 urnenkelder/-nis 30 jr € 239  € 340  € 169  € 75  € 823  
 urnenkelder/-nis 20 jr € 159  € 227  € 113  € 75  € 574  
 verlenging 10 jr graf € 319  € 453  € 225  - € 997  
 verlenging 10 jr kindergraf € 159  € 227  € 113  - € 499  
 verlenging 10 jr urnenkelder/-

nis € 80  € 113  € 56  - € 249  
             
 Onderhoud           
 afkoop onderhoud bestaand 

graf per 10 jr  **)         € 318  
 afkoop onderhoud bestaand 

kindergraf per 10 jr **)         € 159  
 afkoop onderhoud bestaand 

urnenkelder/-nis per 10 jr ****)         € 80  
             
 Begraaftarieven           
 volwassene         € 1.175  
 kind tot 12 jr         € 586  
 kind tot 1 jr         € 293  
 asbus plaatsen of verwijderen         € 93  
 asverstrooiing ***)         € 93  
 Opgraven van een lijk         € 2.087  
 Schudden van een graf         € 1.175  
 

        
*)      Bij teruggave van de grafrechten aan de gemeente wordt geen vergoeding gegeven voor het 

resterende deel van de overeengekomen grafrechtperiode 
**)     Het onderhoud bestaat uit het 2x per jaar schoonmaken van de steen, verzorging van de beplanting 

en/of gras en het verwijderen van onkruiden 
***)    Asverstrooiing op een uitstrooiveld van de algemene begraafplaatsen inclusief toestemming tot het 

plaatsen van een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil 
****)  Het onderhoud bestaat uit het 2x per jaar schoonmaken van de steen 
 


