
DELA Den en Rust | tarieven begraafplaats 2023

Grafrecht
De prijs van een graf is afhankelijk van de grootte en de ligging op de begraafplaats. De plattegrond op de 
achterzijde toont u de verschillende tarieven. Het grafrecht berekenen wij eenmalig, daarna mag u het graf 
onbeperkt in gebruik houden. Gedurende de tijd dat u een graf in gebruik houdt, betaalt u een bijdrage 
voor het onderhoud.

Particulier graf (voor 2 personen) ........................................................................................................................................................  € 2.332,00 ○
  € 3.015,50 ○
  € 3.769,00 ○
  € 6.836,50 ○
  € 12.426,50 ○

Particulier graf (familiegraf tot 9 personen, 
afhankelijk van de grootte van het graf) .............................................................................................................................................  op aanvraag ○

Particulier kindergraf ..................................................................................................................................................................................  € 1.307,50 ○

Onderhoud
Deze kosten zijn voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats per jaar. Vanaf het in gebruik nemen 
of reserveren van een nieuw graf betaalt u een onderhoudsbijdrage. De eerste keer berekenen we deze 
onderhoudsbijdrage voor een periode van 20 jaar ineens.

Graf uitgegeven vanaf 2013 (standaard afmeting, per jaar) ......................................................................................................  € 91,50
Kindergraf (per jaar) ....................................................................................................................................................................................  € 46,50

Grafdelven
Openen en sluiten van een particulier graf .......................................................................................................................................  € 964,50
Openen en sluiten van een kindergraf ................................................................................................................................................  € 482,00
Bijzetten van een urn ..................................................................................................................................................................................  € 268,50
Uitbreiden van een bestaand graf (1 persoon) ................................................................................................................................  € 571,00
Uitbreiden van een bestaand graf (2 personen) .............................................................................................................................  € 764,50
Grafgroen op het graf .................................................................................................................................................................................  € 84,50
Geluid op het graf ........................................................................................................................................................................................  € 72,00

Gebruik faciliteiten
Gebruik aula zonder crematie, incl. gebruik koffiekamer (60 minuten aula/60 minuten koffiekamer) .................  € 765,00
Gebruik koffiekamer zonder auladienst (60 minuten).................................................................................................................  € 400,00
Extra aansluitende aulatijd van 15 minuten, vooraf geboekt ......................................................................................................  € 125,00
Extra tijd koffiekamer per 15 minuten, vooraf geboekt .................................................................................................................  € 125,00
Livestream van de afscheidsdienst inclusief opname USB ........................................................................................................  € 125,00
USB-opname ..................................................................................................................................................................................................  € 80,00
Elke volgende USB-opname ....................................................................................................................................................................  € 40,00

Deze tarievenlijst is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden 

kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 

Op de rechtsverhouding tussen de aanvrager en de begraafplaats zijn de regels voor de begraafplaats 

van toepassing. Deze regels zijn verkrijgbaar bij de administratie van de begraafplaats (gevestigd in 

crematorium Den en Rust in Bilthoven).D
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