
  

 
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 

 

Tarievenoverzicht Begrafenisrechten 2023 

      

Leges 2023  
Onderhoud 

grafmonument 
**) 

Algemeen onder-
houd begraafplaat-

sen 

Algemene 
kosten 

Vergunning 
plaatsen graf-

monument 
Totaal 

Grafrechten *)      

graf 30 jr € 1.274 € 1.806 € 866 € 106 € 4.052 

graf 20 jr € 849 € 1.167 € 578 € 106 € 2.700 

kindergraf 30 jr € 637 € 849 € 433 € 106 € 2.025 

kindergraf 20 jr € 425 € 530 € 289 € 106 € 1.351 

urnenkelder/-nis 30 jr € 287 € 1.804 € 640 € 106 € 2.837 

urnenkelder/-nis 20 jr € 191 € 1.167 € 427 € 106 € 1.891 

verlenging 10 jr graf € 425 € 584 € 342 € 0 € 1.351 

verlenging 10 jr kindergraf € 212 € 265 € 197 € 0 € 674 

verlenging 10 jr urnenkelder/-nis € 95 € 584 € 266 € 0 € 945 

       

Onderhoud      

afkoop onderhoud bestaand graf per 
10 jr  **) 

    € 425 

afkoop onderhoud bestaand kindergraf 
per 10 jr **) 

    € 212 

afkoop onderhoud bestaand urnenkel-
der/-nis per 10 jr ****) 

    € 95 

            

Begraaftarieven  Weekdagen 9.00-16.00 uur   Avond/weekend   

volwassene   € 1.292      € 1.745  

kind tot 12 jr   € 646      € 872  

kind tot 1 jr   € 323      € 435  

asbus plaatsen of verwijderen in muur   € 341  
 

  € 460  

asbus plaatsen of verwijderen in kelder   € 341      € 460  

asverstrooiing ***)   € 202     € 272  

Opgraven van een lijk (binnen termijn 
grafrust)   op offerte basis      op offerte basis 

Opgraven stoffelijke resten( na termijn 
grafrust)    op offerte basis      op offerte basis 

Schudden van een graf   € 1.274      € 1.719  

      
Bedragen incl. Inflatie t.o.v. 2022 
met 2,4 %      

 
*)     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. Bij een urnengraf 2x per jaar schoonmaken van de steen. 
***)  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        
 


