TARIEVEN VOOR BEGRAVEN 2019
ALGEMENE GRAVEN
In een algemeen graf worden drie overledenen willekeurig in volgorde van overlijden boven elkaar bijgezet.
Het gebruiksrecht is voor 10 jaar en kan niet worden verlengd.

Algemeen graf A; keldergraf op 'Veldheim'
Begraafkosten op maandag t/m vrijdag
Gebruik algemeen keldergraf voor 10 jaar
Algemeen graf A voor 10 jaar inclusief begraven maandag t/m vrijdag
Bijkomende kosten voor begraven op zaterdag (totaal € 968,00)
Herinneringsplaat met naam, geboorte- en overlijdensdatum; kunststof (na 6 mnd.)
Herinneringsplaat met naam, geboorte- en overlijdensdatum, roestvrijstaal

661,00
812,00
1.473,00
307,00
162,00
339,00

Algemeen graf B; budget zandgraf
In een algemeen 'budget zandgraf' vindt de begrafenis plaats van maandag t/m vrijdag en zonder
aanwezigheid van nabestaanden. Op het graf wordt geen monument geplaatst.
All-in voor 10 jaar
736,00

Inbegrepen in de begraafkosten
Maximaal 20 minuten afscheid nemen aan het graf
Geluidsinstallatie bij het graf. Klokken luiden. Gebruik rijdende baar

Extra diensten
Gebruik Rhijnhof-Rouwsteiger, aankomst via het water/de Oude Rijn
Gebruik openluchtaula bij de vijver op het ‘Buitenplaats’ gedeelte / bij slecht weer
is altijd een binnenaula beschikbaar
Meer tijd aan het graf, per 15 minuten

146,00

Gebruik electrocar met chauffeur tijdens begrafenis (vooraf boeken i.v.m. planning)

47,00

Gebruik bloemenbaar

27,00

Vergunning voor het plaatsen van een monument
Herinneringsplaat met naam, geboorte- en overlijdensdatum; kunststof (na 6 mnd.)
Herinneringsplaat met naam, geboorte- en overlijdensdatum, roestvrijstaal

110,00
95,00

41,00
162,00
339,00

Afscheidsplechtigheid en condoleren
Voor informatie over de mogelijkheden voor afscheid nemen en condoleren in het crematoriumgebouw van
Dela op Rhijnhof zie: www.dela.nl/uitvaartlocaties/crematorium-rhijnhof-leiden
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PARTICULIERE GRAVEN
Particuliere graven worden ook wel familiegraven genoemd. Het zijn graven die de rechthebbende voor een
bepaalde tijd huurt. De rechthebbende beslist wie er in het graf begraven wordt en welk monument er op
het graf komt. Na afloop van de eerste uitgiftetermijn kan het grafrecht keer op keer worden verlengd. Voor
particuliere graven is een bijdrage voor onderhoud verplicht. Nabestaanden kunnen op afspraak (bij
voorkeur minimaal 3 dagen voor de begrafenis) zelf een graflocatie komen uitzoeken.

Particulier zandgraf / 1 overledene (10 jaar, 20 jaar of 30 jaar)
Begraafkosten op maandag t/m vrijdag

994,00

Grafrecht voor 10 jaar

911,00

Onderhoud voor 10 jaar

920,00

Particulier graf voor 1 overledene voor 10 jaar incl. begraven ma-vrij en onderhoud

2.825,00

Grafrecht voor 20 jaar

1.717,00

Onderhoud voor 20 jaar

1.840,00

Particulier graf voor 1 overledene voor 20 jaar incl. begraven ma-vrij en onderhoud

4.551,00

Grafrecht voor 30 jaar

2.539,00

Onderhoud voor 30 jaar

2.760,00

Particulier graf voor 1 overledene voor 30 jaar incl. begraven ma-vrij en onderhoud
Bijkomende kosten voor begraven op zaterdag (totaal € 1.484,00)
Onderhoud per jaar / bij afkoop meerdere jaren worden de jaarlijkse
tariefsverhogingen bespaard

6.293,00
490,00
92,00

Particulier zandgraf / 2 overledenen (10 jaar, 20 jaar of 30 jaar)
Begraafkosten op maandag t/m vrijdag
Grafrecht voor 10 jaar
Onderhoud voor 10 jaar

994,00
1.009,00
920,00

Particulier graf voor 2 overledenen voor 10 jaar incl. begraven ma-vrij en onderhoud

2.923,00

Grafrecht voor 20 jaar

1.905,00

Onderhoud voor 20 jaar

1.840,00

Particulier graf voor 2 overledenen voor 20 jaar incl. begraven ma-vrij en onderhoud

4.739,00

Grafrecht voor 30 jaar

2.836,00

Onderhoud voor 30 jaar

2.760,00

Particulier graf voor 2 overledenen voor 30 jaar incl. begraven ma-vrij en onderhoud
Bijkomende kosten voor begraven op zaterdag (totaal € 1.484,00)
Onderhoud per jaar / bij afkoop meerdere jaren worden de jaarlijkse
tariefsverhogingen bespaard
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6.590,00
490,00
92,00

Particulier zandgraf / 3 overledenen (10 jaar, 20 jaar of 30 jaar)
Begraafkosten op maandag t/m vrijdag
Grafrecht voor 10 jaar
Onderhoud voor 10 jaar

994,00
1.207,00
920,00

Particulier graf voor 3 overledenen voor 10 jaar incl. begraven ma-vrij en onderhoud

3.121,00

Grafrecht voor 20 jaar

2.091,00

Onderhoud voor 20 jaar

1.840,00

Particulier graf voor 3 overledenen voor 20 jaar incl. begraven ma-vrij en onderhoud

4.925,00

Grafrecht voor 30 jaar

3.132,00

Onderhoud voor 30 jaar

2.760,00

Particulier graf voor 3 overledenen voor 30 jaar incl. begraven ma-vrij en onderhoud
Bijkomende kosten voor begraven op zaterdag (totaal € 1.484,00)
Onderhoud per jaar / bij afkoop meerdere jaren worden de jaarlijkse
tariefsverhogingen bespaard

6.886,00
490,00
92,00

Particulier keldergraf op 'Veldheim' / maximaal 5 overledenen (20 jaar, 30 jaar)
Begraafkosten op maandag t/m vrijdag

994,00

Grafrecht voor 20 jaar

3.465,00

Onderhoud voor 20 jaar

2.400,00

Particulier keldergraf voor 20 jaar incl. begraafkosten en onderhoud

6.859,00

Grafrecht voor 30 jaar

5.192,00

Onderhoud voor 30 jaar

3.600,00

Particulier keldergraf voor 30 jaar incl. begraafkosten en onderhoud
Bijkomende kosten voor begraven op zaterdag (totaal € 1.484,00)
Onderhoud per jaar / bij afkoop meerdere jaren worden de jaarlijkse
tariefsverhogingen bespaard

Particulier keldergraf historische 'Rotonde Buitenplaats'
Diverse mogelijkheden in binnencirkel en buitenringen op aanvraag
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9.786,00
490,00
120,00

PARTICULIERE KINDERGRAVEN
Particulier kindergraf in een van de kinderhofjes of op het Islamitische kindergedeelte
Begraafkosten voor een kindje tot 1 jaar op maandag t/m vrijdag

281,00

Begraafkosten voor een kind van 1 tot 12 jaar op maandag t/m vrijdag

497,00

Grafrecht voor 10 jaar

385,00

Onderhoud voor 10 jaar

550,00

Particulier kindergraf (tot 1 jaar) voor 10 jaar, incl. begraven ma-vrij en onderhoud

1.216,00

Particulier kindergraf (1 - 12 jaar) voor 10 jaar, incl. begraven ma-vrij en onderhoud

1.432,00

Grafrecht voor 20 jaar
Onderhoud voor 20 jaar

677,00
1.100,00

Particulier kindergraf (tot 1 jaar) voor 20 jaar, incl. begraven en onderhoud

2.058,00

Particulier kindergraf (1 - 12 jaar) voor 20 jaar, incl. begraven en onderhoud

2.274,00

Grafrecht voor 30 jaar

1.009,00

Onderhoud voor 30 jaar

1.650,00

Particulier kindergraf (tot 1 jaar) voor 30 jaar, incl. begraven en onderhoud

2.940,00

Particulier kindergraf (1 - 12 jaar) voor 30 jaar, incl. begraven en onderhoud

3.156,00

Bijkomende kosten voor begraven kindje tot 1 jaar op zaterdag (totaal: € 421,00)

140,00

Bijkomende kosten voor begraven kind 1 tot 12 jaar op zaterdag (totaal: 745,00 )

248,00
55,00

Onderhoud per jaar / bij afkoop meerdere jaren worden de jaarlijkse
tariefsverhogingen bespaard

Begraven van kinderen in overige particuliere zandgraven
Begraafkosten voor een kindje tot 1 jaar op maandag t/m vrijdag
Begraafkosten voor een kindje tot 1 jaar op zaterdag
Begraafkosten voor een kindje vanaf 1 jaar op maandag t/m vrijdag
Begraafkosten voor een kindje vanaf 1 jaar op zaterdag
Kosten grafrecht en onderhoud particuliere zandgraven: zie aldaar

TARIEVEN 2019 BEGRAAFPLAATS RHIJNHOF LEIDEN – BEGRAVEN – blz. 4

281,00
421,00
994,00
1.484,00

Inbegrepen in de begraafkosten
Maximaal 20 minuten afscheid nemen aan het graf.
Geluidsinstallatie bij het graf. Klokken luiden. Gebruik rijdende baar.

Afscheidsplechtigheid en condoleren
Voor informatie over de mogelijkheden voor afscheid nemen en condoleren in het crematoriumgebouw van
Dela op Rhijnhof zie: www.dela.nl/uitvaartlocaties/crematorium-rhijnhof-leiden

Extra diensten
Gebruik Rhijnhof-Rouwsteiger, aankomst via het water/de Oude Rijn
Gebruik openluchtaula bij de vijver op het ‘Buitenplaats’ gedeelte / bij slecht weer
is altijd een binnenaula beschikbaar
Meer tijd aan het graf, per 15 minuten

146,00

Gebruik electrocar met chauffeur tijdens begrafenis (vooraf boeken i.v.m. planning)

47,00

Gebruik bloemenbaar

27,00

Betonnen grafbekisting / kelder in een particulier graf, 1 diep
Betonnen grafbekisting / kelder in een particulier graf, 2 of dieper
Vergunning voor het plaatsen van een monument

110,00
95,00

500,00
aanvraag
41,00

Bijzettingen in een particulier graf voor meer dan 1 overledene
Bij bijzettingen dient rekening gehouden te worden met begraafkosten, het lichten en herplaatsen van het
monument en het verlengen van grafrechten vanwege de wettelijke grafrusttermijn van minimaal 10 jaar.
Het is ook mogelijk een asbus in of een sierurn op het graf bij te zetten.
Bijzetting asbus of sierurn zonder nabestaanden
177,00
Bijzetting asbus of sierurn in aanwezigheid van nabestaanden op maandag t/m vrijdag

300,00

Bijzetting asbus of sierurn in aanwezigheid van nabestaanden op zaterdag

450,00

Monument lichten/herplaatsen (bijzetting in particulier graf)
Monument op een zandgraf

198,00

Monument op een keldergraf op 'Veldheim''

198,00

Zerk 'keldergraf Rotonde Buitenplaats / binnenste cirkel'. Steenhouwer inschakelen.

aanvraag

Zerk enkel keldergraf 'Rotonde Buitenplaats/ buitenste ring'

297,00

Zerk dubbel keldergraf 'Rotonde Buitenplaats/ buitenste ring'

385,00
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VERLENGEN GRAFRECHTEN
Verlengen grafrechten van particuliere graven uitgegeven vanaf 1992, maximaal 20 jaar
Afkoop voor meerdere jaren >10 is goedkoper / ook worden dan de
jaarlijkse tariefsverhogingen bespaard
Particulier zandgraf / 1 overledene
Particulier zandgraf / 2 overledenen
Particulier zandgraf / 3 overledenen
Particulier kindergraf in kinderhofje

1 jaar

10 jaar

20 jaar

106,00
117,00
128,00
42,00

911,00
1.009,00
1.207,00
385,00

1.717,00
1.905,00
2.091,00
677,00

1 jaar

10 jaar

20 jaar

92,00
55,00
120,00

920,00
550,00
1.200,00

1.840,00
1.100,00
2.400,00

ONDERHOUDSBIJDRAGE
Voor particuliere graven is een bijdrage voor onderhoud verplicht

Onderhoudsbijdrage voor particuliere graven uitgegeven vanaf 1992
Afkoop voor meerdere jaren >10 is goedkoper / ook worden dan de
jaarlijkse tariefsverhogingen bespaard
Particulier zandgraf
Particulier kindergraf in kinderhofje
Particulier keldergraf op 'Veldheim'

Onderhoudsbijdrage voor particuliere graven uitgegeven voor 1992 (onbepaalde tijd)
Afkoop voor meerdere jaren >10 is goedkoper / ook worden dan de
jaarlijkse tariefsverhogingen bespaard
Particuliere zandgraf
Particulier zandgraf zonder monument
Particulier keldergraf 'Rotonde Buitenplaats/ binnenste cirkel’
Particulier keldergraf 'Rotonde Buitenplaats/ buitenste ring', enkel
Particulier keldergraf 'Rotonde Buitenplaats/ buitenste ring', dubbel

1 jaar

10 jaar

20 jaar

102,00
55,00
184,00
111,00
163,00

1.020,00
550,00
1.840,00
1.110,00
1.630,00

2.040,00
1.100,00
3.680,00
2.220,00
3.260,00

Onderhoudsbijdrage particuliere graven uitgegeven tussen 1997-2006 zonder monument
Afkoop voor meerdere jaren >10 is goedkoper / ook worden dan de
jaarlijkse tariefsverhogingen bespaard
Particulier zandgraf
Particulier kindergraf in kinderhofje

In de onderhoudskosten zijn begrepen
heesters, haagjes of beplanting worden waar nodig gesnoeid /geknipt
4x per jaar worden afgestorven planten (resten) en onkruid verwijderd
4x per jaar worden dode bloemen, kaarsen, mandjes etc. verwijderd
vanaf 1 februari worden de kerststukjes verwijderd
in het voorjaar wordt het blad van de beukenhagen afgevoerd
in de herfst worden gevallen bladeren verzameld en afgevoerd
na een storm wordt de natuurlijke snoei opgeruimd
op/in graven nestelende wespen worden verwijderd
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1 jaar

10 jaar

20 jaar

55,00
39,00

550,00
390,00

1.100,00
780,00

OPGRAVEN EN HERBEGRAVEN
Opgraven van een overledene
Opgraven van een overledene (of meerdere overledenen uit één graf)
Opgraven van een asbus uit een particulier graf voor einde grafrecht
Kist voor herbegraven
Opgraven en vervolgens cremeren

749,00
110,00
229,00
op aanvraag

Opgraven en herbegraven bij periodieke ruiming algemene graven
Opgraven en herbegraven in een nieuw algemeen graf
Opgraven en herbegraven in een particulier graf
Kist voor herbegraven
Opgraven en vervolgens cremeren

661,00
979,00
229,00
op aanvraag

Samenvoegen in een particulier graf
Als een bestaand particulier graf vol is, kunnen (na minimaal 10 jaar) de aanwezige stoffelijke resten
worden samengevoegd en in een diepere laag geplaatst (het zgn. schudden). Daardoor kan in het
familiegraf opnieuw worden bijgezet.
Samenvoegen van stoffelijke resten, het zgn. 'schudden'
365,00

MONUMENTEN EN KELDERS
Vergunning voor het plaatsen van een monument
Vergunning bijgraveren tweede en volgende bijzetting
Vergunning sierurn van een andere leverancier dan Rhijnhof
Betonnen grafbekisting / kelder in een particulier graf, 1 diep
Betonnen grafbekisting / kelder in een particulier graf, 2 of dieper

41,00
18,00
18,00
500,00
op aanvraag

DIVERSEN
Gebruik Rhijnhof-Rouwsteiger, aankomst via het water/de Oude Rijn
Gebruik openluchtaula bij de vijver op het ‘Buitenplaats’ gedeelte / bij slecht weer is altijd
een binnenaula beschikbaar
Gebruik electrocar met chauffeur tijdens begrafenis (vooraf boeken i.v.m. planning)
Gebruik bloemenbaar
Meer tijd aan het graf, per 15 minuten
Overboeken grafrecht op een nieuwe rechthebbende
Administratiekosten extra administratieve handelingen (wijzigingen aanvraag, factuur etc.)
Klokken luiden bij een crematieplechtigheid
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146,00
110,00
47,00
27,00
95,00
60,00
18,00
63,00

