R.K. Begraafplaatsen Pijnacker en Nootdorp

Tarieven per 1 januari 2021
Algemene graven								
								
Begraaftarief kindergraf 									
515,00 €
								
Begraaftarief algemeen graf, incl. gebruiksrecht voor 15 jaar					
1135,00 €
Bijdrage in het onderhoud begraafplaats voor 15 jaar (verplicht)				
320,00 €
Plaatsingsrecht gedenkteken									
150,00 €
								
Particuliere graven								
								
Begraaftarief particulier graf									
1035,00 €
								
Weghalen en terugplaatsen van het gedenkteken						
335,00 €
								
Gebruiksrecht nieuw particulier graf voor 20 jaar
(voor 3 personen en/of asbussen)
1340,00 €
Gebruiksrecht nieuw particulier graf voor 30 jaar
(voor 3 personen en/of asbussen)
2015,00 €
Verlenging bestaand particulier graf per jaar		
(verplicht minimaal tot 10 jaar)		
68,00 €
													
Plaatsingsrecht gedenkteken									
150,00 €
								
Bijdrage in het onderhoud particulier graf voor 20 jaar (verplicht)				
1135,00 €
Bijdrage in het onderhoud particulier graf voor 30 jaar (verplicht)				
1700,00 €
Verlenging onderhoudsbijdrage particulier graf per jaar (verplicht minimaal tot 10 jaar)		
57,00 €
Toeslag voor begraven op zaterdag								

230,00 €

Asbestemmingen
Bijzetten van een asbus in een particulier graf							

415,00 €

Urnenmuur/-toren
Gebruiksrecht nis urnenmuur/-toren voor 10 jaar, incl. de bijzetting en gebruik voorzetplaat
Verlenging van de gebruiksrechten met 10 jaar							
Bijzetting van een tweede urn in een bestaande nis in de muur					

775,00 €
260,00 €
405,00 €

Urnengraven
Begraving van een urn in een urnengraf								
Recht op een urnengraf (2 urnen) voor 10 jaar							
Recht op een urnengraf (2 urnen) voor 20 jaar							
Verplichte bijdrage in het onderhoud voor 10 jaar						
Verplichte bijdrage in het onderhoud voor 20 jaar						
Vergunning voor plaatsing van nieuw gedenkteken						
Verlengen van het recht op het urnengraf met 10 jaar, incl. onderhoud				

415,00 €
465,00 €
930,00 €
310,00 €
620,00 €
150,00 €
775,00 €

Strooiveld
Verstrooiing van de as over het strooiveld							
Gedenkplaatje (naamsvermelding)								

100,00 €
45,00 €

Beheer & administratie begraafplaatsen 			
Edward van der Helm
Veenweg 14 - 2631 CL Nootdorp
vdhuz@vanderhelm-uitvaartzorg.nl

Locaties begraafplaatsen
Pijnacker - Meidoornlaan 3

015 - 310 16 43

(achter de Bartholomeuskerk)

(t.o. de Joannes de Dooperkerk)

Nootdorp - Veenweg 38

