
DELA IJsselhof | tarieven (natuur)begraafplaats 2023

Algemene graven
Bij een begrafenis in een algemeen graf heeft u te maken met het begraafrecht.  

Het begraafrecht is inclusief het grafrecht (inclusief onderhoud) voor een periode van 15 jaar.

Begraafrecht met gebruik aula en koffiekamer

Algemeen graf voor 4 overledenen (90 minuten) .........................................................................................................................................  € 1.687,00

Algemeen graf voor 4 overledenen (120 minuten) .......................................................................................................................................  € 1.886,00

Algemeen graf voor 4 overledenen (150 minuten) ........................................................................................................................................  € 2.087,00

Bij dit tarief is inbegrepen: de ontvangst van u en uw gasten, de afscheidsplechtigheid, de condoleance/het samenzijn 

na afloop, het maken van het graf en de begrafenis van de overledene. Ook het gebruik van beeld en geluid in de 

ontvangstruimte, de aula en/of de koffiekamer is inbegrepen. In de aula kunt u gebruik maken van ons orgel en/of onze 

piano/vleugel. Wij kunnen u vooraf adviseren over de muziek- en presentatiemogelijkheden (graag minimaal 24 uur voor de 

plechtigheid aanleveren). De tijd die nodig is voor de gang naar het graf valt binnen het gekozen pakket. Wij reserveren hier 

geen extra tijd voor.

Begraafrecht zonder gebruik van de accommodatie

Algemeen graf ........................................................................................................................................................................................................  € 1.600,00

Bij dit tarief is inbegrepen: het maken van het graf en de begrafenis van de overledene in aanwezigheid van nabestaanden 

en belangstellenden. 

Opgraving uit algemeen graf (op initiatief opdrachtgever) ..........................................................................................................  € 1.428,00

Toelichting algemene begraaftarieven

Voor een begrafenis van een kind (van 0 tot 12 jaar) brengen wij € 300 op het betreffende tarief in mindering.  

Met een kind wordt ook bedoeld een foetus vanaf 24 weken zwangerschap en een foetus van minder dan 24 weken 

zwangerschap, die meer dan 24 uur heeft geleefd.

Particuliere graven
Bij een begrafenis in een particulier (kinder)graf heeft u te maken met begraafrecht en grafrecht.  

Het begraafrecht is exclusief het grafrecht.

Begraafrecht met gebruik aula en koffiekamer

Particulier graf voor 2 overledenen (90 minuten) .........................................................................................................................................  € 1.578,00

Particulier graf voor 2 overledenen (120 minuten) .......................................................................................................................................  € 1.777,00

Particulier graf voor 2 overledenen (150 minuten)........................................................................................................................................  € 1.978,00

Bij dit tarief is inbegrepen: de ontvangst van u en uw gasten, de afscheidsplechtigheid, de condoleance/het samenzijn 

na afloop, het maken van het graf en de begrafenis van de overledene. Ook het gebruik van beeld en geluid in de 

ontvangstruimte, de aula en/of de koffiekamer is inbegrepen. In de aula kunt u gebruik maken van ons orgel en/of onze 

piano/vleugel. Wij kunnen u vooraf adviseren over de muziek- en presentatiemogelijkheden (graag minimaal 24 uur voor de 

plechtigheid aanleveren). De tijd die nodig is voor de gang naar het graf valt binnen het gekozen pakket. Wij reserveren hier 

geen extra tijd voor.

Begraafrecht met enkel gebruik aula of koffiekamer

Particulier graf (60 minuten aula of koffiekamer) .........................................................................................................................................  € 1.578,00



Begraafrecht zonder gebruik van de accommodatie

Particulier graf .......................................................................................................................................................................................................  € 1.492,00

Bij dit tarief is inbegrepen: het maken/openen van het graf en de begrafenis van de overledene in aanwezigheid van 

nabestaanden en belangstellenden. 

Toelichting particuliere begraaftarieven

• Voor een begrafenis van een kind (van 0 tot 12 jaar) brengen wij € 300 op het betreffende tarief in mindering.  

Met een kind wordt ook bedoeld een foetus vanaf 24 weken zwangerschap en een foetus van minder dan  

24 weken zwangerschap, die meer dan 24 uur heeft geleefd.

• Voor een begrafenis op zondag geldt een toeslag van € 600.

Grafrechten 

Grafrecht voor 15 jaar, inclusief onderhoud ....................................................................................................................................................  € 3.179,00

Grafrecht voor 20 jaar, inclusief onderhoud ...................................................................................................................................................  € 4.239,00

Grafrecht kindergraf voor 15 jaar, inclusief onderhoud ................................................................................................................................  € 1.635,00

Grafrecht kindergraf voor 20 jaar, inclusief onderhoud ...............................................................................................................................  € 2.179,00

Verlenging grafrecht 5 jaar, inclusief onderhoud ...........................................................................................................................................  € 1.060,00

Verlenging grafrecht 10 jaar, inclusief onderhoud .........................................................................................................................................  € 2.120,00

Verlenging grafrecht kindergraf 5 jaar, inclusief onderhoud .......................................................................................................................  € 545,00

Verlenging grafrecht kindergraf 10 jaar, inclusief onderhoud .....................................................................................................................  € 1.090,00

Natuurbegraafplaats
Bij een begrafenis in een particulier heester-/bloemengraf heeft u te maken met begraafrecht en grafrecht. Het begraafrecht is exclusief 

het grafrecht.

Begraafrecht met gebruik accommodatie

Particulier heester-/bloemengraf voor 2 overledenen (90 minuten) ........................................................................................................  € 1.578,00

Particulier heester-/bloemengraf voor 2 overledenen (120 minuten) ......................................................................................................  € 1.777,00

Particulier heester-/bloemengraf voor 2 overledenen (150 minuten) .......................................................................................................  € 1.978,00

Bij dit tarief is inbegrepen: de ontvangst van u en uw gasten, de afscheidsplechtigheid, de condoleance/het samenzijn 

na afloop, het maken van het graf en de begrafenis van de overledene. Ook het gebruik van beeld en geluid in de 

ontvangstruimte, de aula en/of de koffiekamer is inbegrepen. In de aula kunt u gebruik maken van ons orgel en/of onze 

piano/vleugel. Wij kunnen u vooraf adviseren over de muziek- en presentatiemogelijkheden (graag minimaal 24 uur voor de 

plechtigheid aanleveren). De tijd die nodig is voor de gang naar het graf valt binnen het gekozen pakket. Wij reserveren hier 

geen extra tijd voor.

Begraafrecht zonder gebruik van de accommodatie

Particulier heester-/bloemengraf ......................................................................................................................................................................  € 1.492,00

Bij dit tarief is inbegrepen: het maken/openen van het graf en de begrafenis van de overledene in aanwezigheid van 

nabestaanden en belangstellenden. 

Toelichting particuliere begraaftarieven natuurbegraafplaats

• Voor een begrafenis van een kind (van 0 tot 12 jaar) brengen wij € 300 op het betreffende tarief in mindering.  

Met een kind wordt ook bedoeld een foetus vanaf 24 weken zwangerschap en een foetus van minder dan  

24 weken zwangerschap, die meer dan 24 uur heeft geleefd.

• Voor een begrafenis op zondag geldt een toeslag van € 600.

• Op de natuurbegraafplaats kiest u voor een bloemengraf of heestergraf. Uit onze heesterkaart kiest u een heester die 

in het juiste plantseizoen wordt geplant. Een bloemengraf wordt na de begrafenis ingezaaid met een 

bloemenkruidenmengsel. 

• In overleg is het mogelijk om een grafrecht voor langer dan 20 jaar af te kopen. Vraagt u naar de mogelijkheden.
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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 aanvrager en de begraafplaats zijn de Algemene Voorwaarden en 
het Huishoudelijk Reglement van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar bij de begraafplaats.

Grafrechten 

Grafrecht bloemengraf voor 15 jaar, inclusief onderhoud ...........................................................................................................................  € 2.803,00

Grafrecht bloemengraf voor 20 jaar, inclusief onderhoud ..........................................................................................................................  € 3.735,00

Grafrecht heestergraf voor 15 jaar, inclusief onderhoud ..............................................................................................................................  € 3.621,00

Grafrecht heestergraf voor 20 jaar, inclusief onderhoud .............................................................................................................................  € 4.828,00

Verlenging grafrecht bloemengraf 5 jaar, inclusief onderhoud ...................................................................................................................  € 935,00

Verlenging grafrecht bloemengraf 10 jaar, inclusief onderhoud ................................................................................................................  € 1.867,00

Verlenging grafrecht heestergraf 5 jaar, inclusief onderhoud .....................................................................................................................  € 1.208,00

Verlenging grafrecht heestergraf 10 jaar, inclusief onderhoud ...................................................................................................................  € 2.415,00

Algemene tarieven

Gebruik aula en/of koffiekamer bij begrafenis elders

Gebruik aula zonder begrafenis, inclusief gebruik koffiekamer (60 minuten aula/60 minuten koffiekamer) ..............................  € 920,00

Gebruik koffiekamer zonder auladienst (60 minuten) ................................................................................................................................  € 400,00

Verlenging

Verlenging van gebruik aula of koffiekamer, per 15 minuten .....................................................................................................................  € 125,00

Audio/visueel

Controleren, voorbereiden en afspelen beeldpresentatie  ...........................................................................................................................  inclusief

Gedeeltelijk of geheel opmaken beeldpresentatie.........................................................................................................................................  € 55,00

Livestream van de afscheidsdienst inclusief opname USB ...........................................................................................................  € 125,00

USB-opname ..........................................................................................................................................................................................................  € 80,00

Elke volgende USB-opname ...............................................................................................................................................................................  € 40,00

In verband met de privacywetgeving mogen wij slechts beeld- en geluidsopnamen van de plechtigheid maken op expliciet 

verzoek van de opdrachtgever (handtekening opdrachtgever op het aanvraagformulier). Achteraf bestellen van beeld- of 

geluidsopnamen is dus helaas niet mogelijk.


