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Hoofdstuk 1: Verlenen van grafrechten
Nr.

Omschrijving

Bedrag

1.1

Het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf of urnen-nis en
het door, of namens, de gemeente schoonhouden, verzorgen en
onderhouden van de begraafplaats:

1.1.1

-

voor een periode van 20 jaar

1.1.2

-

voor het verlengen van het bij 1.1.1 genoemde recht met 10 jaar

€ 1.466,60
€ 785,85

Hoofdstuk 2: Begraven
Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.1

Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder, inclusief
gedenktekenvergunning

€ 898,20

2.2

Het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar, inclusief
gedenktekenvergunning

€ 714,95

2.3

Het begraven van een asbus met of zonder urn

€ 658,00

2.4

Het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in de
onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met

€ 152,30

Hoofdstuk 3: Bijzetten van asbussen en urnen
Nr.

Omschrijving

Bedrag

3.1

Het bijzetten van een asbus met of zonder urn in de urnenmuur

€ 304,60

Hoofdstuk 4: Opgraven en herbegraven of cremeren
Nr.

Omschrijving

Bedrag

4.1

Het afgeven van een vergunning ter zake van opgraven en herbegraven

€ 336,60

4.2

Het afgeven van een vergunning ter zake van opgraven en cremeren

€ 264,50

Hoofdstuk 5: Overige
Nr.

Omschrijving

Bedrag

5.1

Het overboeken van het uitsluitend recht op een particulier graf of urnennis
in een daartoe bestemd register
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€ 46,80

Tarieventabel bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten Bernheze 2021 behorende bij besluit van de raad
van 10 december 2020.
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