
ma. t/m vrij. zaterdag
Algemeen keldergraf (begraafkosten 718,00 + gebruiksrecht 882,00) 1.600,00 1.959,00
Algemeen XL-zandgraf (begraafkosten 1.108,00 + gebruiksrecht 882,00) 1.990,00 2.544,00
Algemeen graf, sober en in stilte 820,00

BEGRAAFKOSTEN ma. t/m vrij. zaterdag
Begraven in een particulier graf, bovenste laag (1 diep) 850,00 1.404,00
Begraven in een particulier graf, middelste laag (2 diep) 1.108,00 1.662,00
Begraven in een particulier graf, onderste laag (3 diep) 1.350,00 1.904,00
Begraven kind tot 1 jaar 213,00 320,00
Begraven kind van 1 tot 12 jaar 425,00 638,00
Bijzetting asbus of sierurn in/op een particulier graf zonder nabestaanden 198,00
Bijzetting asbus of sierurn in/op een particulier graf met nabestaanden 334,00 501,00

Particulier zandgraf
10 jaar 1.282,00
20 jaar 2.220,00
30 jaar (alleen bij 1ste uitgifte) 3.324,00
1 jaar (alleen bij verlengen) 137,00

Particulier keldergraf op Veldheim, 5 diep
20 jaar 3.862,00
30 jaar (alleen bij 1ste uitgifte) 5.786,00

Particulier keldergraf historische 'Rotonde Buitenplaats'
Op aanvraag

Particulier kindergraf < 1 jaar 1-12 jaar
10 jaar 321,00 641,00
20 jaar 555,00 1.110,00
30 jaar (alleen bij 1ste uitgifte) 831,00 1.662,00
1 jaar (alleen bij verlengen) 34,00 69,00

Particulier zandgraf en particulier keldergraf Veldheim
10 jaar 1.030,00
20 jaar 2.060,00
30 jaar (alleen bij 1ste uitgifte) 3.090,00
1 jaar (alleen bij verlengen) 103,00

Particulier kindergraf < 1 jaar 1-12 jaar
10 jaar 260,00 520,00
20 jaar 520,00 1.040,00
30 jaar (alleen bij 1ste uitgifte) 780,00 1.560,00
1 jaar (alleen bij verlengen) 26,00 52,00

Reserveren graflocatie voor een periode van 5 jaar 214,00

Tarieven Begraven 2023

Vragen: 
071-532 06 09
info@rhijnhof.nl

GRAFRECHT 1ste uitgifte en verlengen

ONDERHOUDSBIJDRAGE; 1ste uitgifte en verlengen

RESERVEREN GRAFLOCATIE BIJ LEVEN

ALGEMEEN GRAF

PARTICULIER GRAF



Naamplaat algemeen graf
Behoud kunststof naamplaat tot einde gebruiksrecht 180,00
RVS naamplaat tot einde gebruiksrecht 377,00

Extra diensten
Gebruik Rhijnhof Rouwsteiger, aankomst via het water/de Oude Rijn 164,00
Openluchtaula, extra te boeken met binnenaula beschikbaar bij slecht weer 164,00
Meer tijd aan het graf, per 15 minuten 106,00
Gebruik electrocar met chauffeur 70,00
Gebruik bloemenbaar 32,00
Overschrijven grafrecht op een nieuwe rechthebbende 64,00
Administratiekosten extra handelingen (wijzigingen aanvraag, factuur etc.) 21,00
Klokken luiden bij een crematieplechtigheid 70,00

Vergunning voor een monument op een particulier graf 95,00
Vergunning voor een monument op een algemeen graf, kindergraf of urnengraf 46,00
Vergunning voor het plaatsen van een sierurn 46,00
Betonnen grafbekisting / kelder in een particulier graf, 1 diep 1.147,00
Betonnen grafbekisting / kelder in een particulier graf, 2 of dieper op aanvraag
Houten bekisting islamitisch graf 368,00

Monument lichten/herplaatsen bij bijzetting in een particulier graf
Monument op een zandgraf of keldergraf 'Veldheim' 221,00
Zerk enkel keldergraf 'Rotonde Buitenplaats/ buitenste ring' 331,00
Zerk dubbel keldergraf 'Rotonde Buitenplaats/ buitenste ring' 429,00
Zerk keldergraf 'Rotonde Buitenplaats / binnenste cirkel'

Opgraven van een overledene of een asbus
Opgraven van een overledene 600,00
Opgraven voorafgaande aan een crematie 800,00
Opgraven van een asbus 198,00
Kist voor herbegraven 256,00

Samenvoegen in een particulier graf
Samenvoegen van stoffelijke resten per overledene, het zgn. 'schudden' 400,00

Herbegraven bij opheffen algemene graven
Herbegraven in een algemeen keldergraf in aanwezigheid van nabestaanden 590,00
Herbegraven in een algemeen keldergraf zonder aanwezigheid nabestaanden 370,00
Herbegraven in een particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden 886,00
Herbegraven in een particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden 553,00

Onderhoudsbijdrage particuliere graven vóór 1992 (onbepaalde tijd) 1 jaar 10 jaar
Particuliere zandgraf 114,00 1.140,00
Particulier zandgraf zonder monument 62,00 620,00
Particulier keldergraf 'Rotonde Buitenplaats/ binnenste cirkel’ 206,00 2.060,00
Particulier keldergraf 'Rotonde Buitenplaats/ buitenste ring', enkel 124,00 1.240,00
Particulier keldergraf 'Rotonde Buitenplaats/ buitenste ring', dubbel 182,00 1.820,00

Onderhoudsbijdrage particuliere graven 1997-2006 zonder monument 1 jaar 10 jaar
Particulier zandgraf 62,00 620,00
Particulier kindergraf in kinderhofje 44,00 440,00

Bij andere termijnen wordt een veelvoud van het jaartarief berekend.

steenhouwer inschakelen

VERLENGEN ONDERHOUDSBIJDRAGE oude graven

OPGRAVEN, SAMENVOEGEN, HERBEGRAVEN

MONUMENTEN, KELDERS, BEKISTING

DIVERSEN



REKENVOORBEELDEN

Nieuw particulier zandgraf voor 1 overledene
Voor 10 jaar
Verwerving recht op een nieuw particulier zandgraf 1.282,00
Onderhoud afkopen voor 10 jaar 1.030,00
Kosten begraven in het graf maandag t/m vrijdag, bovenste laag 850,00
Kosten begraven op zaterdag: € 1.404,-
Totaal 3.162,00

Voor 20 jaar
Verwerving recht op een nieuw particulier zandgraf 2.220,00
Onderhoud afkopen voor 20 jaar 2.060,00
Kosten begraven in het graf maandag t/m vrijdag, bovenste laag 850,00
Kosten begraven op zaterdag: € 1.404,-
Totaal 5.130,00

Voor 30 jaar
Verwerving recht op een nieuw particulier zandgraf 3.324,00
Onderhoud afkopen voor 30 jaar 3.090,00
Optie afkoop onderhoud 10 jaar: 1.030,-
Kosten begraven in het graf maandag t/m vrijdag, bovenste laag 850,00
Kosten begraven op zaterdag: € 1.404,-
Totaal 7.264,00

Nieuw particulier zandgraf voor 2 overledenen
Voor 10 jaar
Verwerving recht op een nieuw particulier zandgraf 1.282,00
Onderhoud afkopen voor 10 jaar 1.030,00
Kosten begraven in het graf maandag t/m vrijdag, 2de laag 1.108,00
Kosten begraven op zaterdag: € 1.662,-
Totaal 3.420,00

Voor 20 jaar
Verwerving recht op een nieuw particulier zandgraf 2.220,00
Onderhoud afkopen voor 20 jaar 2.060,00
Kosten begraven in het graf maandag t/m vrijdag, 2de laag 1.108,00
Kosten begraven op zaterdag: € 1.662,-
Totaal 5.388,00



Voor 30 jaar
Verwerving recht op een nieuw particulier zandgraf 3.324,00
Onderhoud afkopen voor 30 jaar 3.090,00
Kosten begraven in het graf maandag t/m vrijdag, 2de laag 1.108,00
Kosten begraven op zaterdag: € 1.662,-
Totaal 7.522,00

Nieuw particulier zandgraf voor 3 overledenen
Voor 10 jaar
Verwerving recht op een nieuw particulier zandgraf 1.282,00
Onderhoud afkopen voor 10 jaar 1.030,00
Kosten begraven in het graf maandag t/m vrijdag, 3de/onderste laag 1.350,00
Kosten begraven op zaterdag: € 1.904,-
Totaal 3.662,00

Voor 20 jaar
Verwerving recht op een nieuw particulier zandgraf 2.220,00
Onderhoud afkopen voor 20 jaar 2.060,00
Kosten begraven in het graf maandag t/m vrijdag, 3de/onderste laag 1.350,00
Kosten begraven op zaterdag: € 1.904,-
Totaal 5.630,00

Voor 30 jaar
Verwerving recht op een nieuw particulier zandgraf 3.324,00
Onderhoud afkopen voor 30 jaar 3.090,00
Kosten begraven in het graf maandag t/m vrijdag, 3de/onderste laag 1.350,00
Kosten begraven op zaterdag: € 1.904,-
Totaal 7.764,00



 

Inbegrepen in het tarief voor begraven 
• Voorloper.  
• Ceremonie aan het graf maximaal 30 minuten.  
• Geluidsinstallatie en benodigde attributen. 
• Klokken luiden.  
• Gebruik rijdende baar of loopkoets.  
• Bij een particulier graf: uitzoeken graflocatie. 

 
Afscheidsplechtigheid en condoleren 
In uitvaartcentrum Rhijnhof/Dela zijn aula's en koffiekamers beschikbaar voor 
afscheidsplechtigheid en/of condoleren. Voor informatie: 
www.dela.nl/uitvaartlocaties/crematorium-rhijnhof-leiden 
 
Algemeen graf 
Het gebruiksrecht is voor 10 jaar en kan niet worden verlengd. 
De normale algemene graven op Rhijnhof zijn keldergraven. In het graf worden drie 
overledenen in volgorde van overlijden boven elkaar bijgezet. Rhijnhof plaatst een 
naamplaat op het graf voor een periode van zes maanden na de begrafenis. Na zes 
maanden kan de naamplaat verlengd worden tot einde gebruiksrecht of vervangen door 
een RVS-naamplaat. Een eigen monument plaatsen is ook mogelijk; daarvoor is een 
vergunning vereist. In een algemeen keldergraf kan een kist worden bijgezet van max. 85 
x 220 x 50 cm. Grotere kisten kunnen worden begraven in een Algemeen Zandgraf XL.  
In een Algemeen Zandgraf (sober/in stilte) vindt de begrafenis plaats van maandag t/m 
vrijdag zonder aanwezigheid van nabestaanden. Op het graf wordt geen monument 
geplaatst. 
 
Particulier graf 
Een particulier graf wordt ook wel een familiegraf genoemd. Nabestaanden kunnen op 
afspraak zelf een graflocatie uitzoeken tot 3 dagen voor de begrafenis. Er zijn aparte 
gedeelten voor katholieke en voor islamitische graven. Particuliere graven worden door 
een rechthebbende voor een afgesproken periode verworven. Het grafrecht kan steeds 
weer worden verlengd. De rechthebbende beslist wie er in het graf begraven wordt en 
welk monument er op het graf komt. 
 
Onderhoudsbijdrage particulier graf 
Bij een particulier graf is een bijdrage aan het algemeen onderhoud van graf en 
begraafplaats verplicht. In het document "Informatie rechthebbende onderhoud" op de 
webstie/downloads en links staat welke onderhoudswerkzaamheden door de 
medewerkers van de begraafplaats worden uitgevoerd. Na een begrafenis of bijzetting 
moet de onderhoudsbijdrage voor minimaal 10 jaar worden afgekocht (dit vanwege de 
wettelijke grafrusttermijn). Afkopen tot einde grafrechtermijn is uiteraard ook mogelijk. 
Bij verlenging is jaarlijkse betaling optioneel. Bij afkoop worden de jaarlijkse 
tariefsverhogingen bespaard. 
 
 

http://www.dela.nl/uitvaartlocaties/crematorium-rhijnhof-leiden


 

Bijzetting in een bestaand familiegraf 
Bij een bijzetting dient rekening gehouden te worden met begraafkosten, het lichten en 
herplaatsen van het monument en het verlengen van grafrechten en onderhoudskosten 
vanwege de wettelijke grafrusttermijn met minimaal 10 jaar. Het is ook mogelijk een 
asbus in of een sierurn op het graf bij te zetten. 
 
Reserveren van een graflocatie bij leven 
Het is mogelijk om een graflocatie bij leven te reserveren voor een periode van vijf jaar 
met mogelijkheid tot verlenging. De daadwerkelijke verwerving van het graf vindt plaats 
op het moment van de eerste bijzetting. Er vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van 
de kosten voor reservering. 
 
Samenvoegen 
Als een graf vol is, kunnen (na minimaal 10 jaar) de aanwezige stoffelijke resten worden 
samengevoegd en in een diepere laag geplaatst (zgn. schudden). Daardoor kan in het 
familiegraf opnieuw worden bijgezet. 
 
Afloop gebruiksrecht of grafrecht 
Na afloop van het gebruiksrecht van een algemeen graf wordt de gebruiker van het graf 
(de officiële contactpersoon) daarover geïnformeerd. Het gebruiksrecht kan niet worden 
verlengd. Herbegraven in een ander graf of alsnog cremeren is wel mogelijk.  
Na afloop van de grafrecht termijn van een particulier graf wordt de rechthebbende 
geïnformeerd over de mogelijkheden van verlengen. Het grafrecht van een particulier 
graf kan altijd (oneindig) worden verlengd.  
 
Wij nemen schriftelijk contact op via het bij ons bekende (e-mail-)adres. Bij geen reactie 
worden aankondigingen geplaatst op het informatiebord van de begraafplaats en/of bij 
het graf(veld). Geef een verhuizing en andere wijzigingen dus door aan de 
begraafplaatsadministratie. 


