
Tarieven 2022 
Begraafplaats Vredenhof
Tarieven begraven

Particulier graf:
Begraven* Vanaf 12 jaar € 1.075
Begrafenis van kind tot 12 jaar € 725

Begraven voor foetus, levenloos geboren  
kindje of kindje tot de leeftijd van 1 jaar  
(een foetus is een kindje tot 24 weken zwangerschap)

€ 475

* bedrag is exclusief grafkosten (huur en onderhoud)

Algemeen graf:
Begraven algemeen graf Begraven in algemeen graf incl. onderhoudskosten  

(10 jaar)
€ 1.075

Begrafenis van kind tot 12 jaar €  725

Begraven algemeen graf voor foetus, levenloos geboren  
kindje of kindje tot de leeftijd van 1 jaar  
(een foetus is een kindje tot 24 weken zwangerschap)

Begraven in algemeen graf  
incl. onderhoudskosten (tien jaar)

€ 475

Bijkomende kosten dienstverlening begraven:

Gebruik rijdende baar € 50

Toeslag zondag € 375

Aanbrengen grafgroen € 115

Graf klaarmaken om te planten € 105

Verwijderen en terugplaatsen steen € 450
Tijdelijk naambordje graf € 55

Houten bekisting € 825

Opgraven stoffelijk overschot, na grafrust termijn € 750

Samenvoegen stoffelijke overschotten, per begraaflaag € 620

Plaatsen betonnen grafkelder op aanvraag

Grafgang:

Extra tijd grafgang Een grafgang is standaard 30 minuten.  
Kosten per 15 minuten extra tijd

€ 80

Overschrijding tijd grafgang Overschrijding van de grafgang en/of te late aanvang 
grafgang. Kosten per 15 minuten of deel ervan

€ 130

Toeslag en annuleringskosten:

Annulering dienst meer dan 48 uur Annulering meer dan 48 uur voor aanvang dienst € 195

Annulering binnen 48 uur Annulering binnen 48 uur voor aanvang dienst volledig bedrag

Wijzigingen voorbehouden. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Tarieven inclusief eventueel verschuldigde btw. Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Grafgang Huur graven: 10 jaar 20 jaar
Particulier graf 0,90 x 2,00 meter
• voor één persoon
• voor twee personen
• voor drie personen

€ 2.195 
€ 2.245 
€ 2.295

€ 4.120 
€ 4.170 
€ 4.225

Particulier graf 1,20 x 2,40 meter
• voor één persoon
• voor twee personen
• voor drie personen

€ 2.560 
€ 2.600 
€ 2.650

€ 4.700 
€ 4.850 
€ 4.900

Kindergraf €  995 €  1.850 Tot een leeftijd van 6 jaar
Urnengraf €  560 €  980 Maximaal vier urnen


