
referentie omschrijving specificatie bedrag opmerkingen

graf met 3 stoffelijke overschotten           1.099,50    

graf met 2 stoffelijke overschotten     733,10       

graf met 3 stoffelijke overschotten           1.999,40    

graf met 2 stoffelijke overschotten     1.403,65    

1.2.1.1 voor 10 jaar 641,45       

1.2.1.2 voor 20 jaar 1.128,25    

1.2.2.1 voor 10 jaar 733,10       alleen Landsmeer

1.2.2.2 voor 20 jaar 1.348,40    alleen Landsmeer

graf met 3 stoffelijke overschotten           1.099,50    

graf met 2 stoffelijke overschotten     733,10       

1.3a graf met 3 stoffelijke overschotten           583,45       

graf met 2 stoffelijke overschotten     400,25       

1.3b graf met 3 stoffelijke overschotten           143,65       

graf met 2 stoffelijke overschotten     107,00       

1.4             verlengen van grafrecht voor een urnengraf (zie 1.2) voor 10 jaar 333,75       

1.4 verlengen van grafrecht columbarium (1.2) voor 10 jaar 333,75       

1.4a voor een urnengraf 200,55       

voor een columbarium 200,55       

1.4b voor een urnengraf 67,10         

voor een columbarium 67,10         

> 12 jaar 1.526,55    

< 12 jaar 1.347,25    

> 12 jaar 1.908,19    

< 12 jaar 1.684,06    

> 12 jaar 2.671,46    

< 12 jaar 2.357,69    

3.1 op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur 382,20       

3.2.1 op maandag t/m vrijdag (toeslag 25%) op andere tijden dan genoemd in 

3.1

477,75       

3.2.2 op zaterdag (toeslag 75%) 668,85       

4.1 voor het inschrijven en overboeken van rechthebbenden (eigen graven) 4,85           

5.1              vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van voorwerpen 95,60         

5.2.1 voor onderhoud begraafplaats (vlgs artikel 25 Beheersverordening 2004) voor een eigen graf per jaar 149,85       

afkopen onderhoud voor 5 jaar 599,40       

afkopen onderhoud voor 10 jaar 1.048,95    

afkopen onderhoud voor 20 jaar - alleen bij uitgifte van een graf 1.948,05    

5.2.2        voor een algemeen graf, per laag, eenmalig 379,25       

5.2.3. voor een urnengraf of colombarium, per jaar 49,90         

afkopen onderhoud voor 5 jaar 199,60       

afkopen onderhoud voor 10 jaar 349,30       

afkopen onderhoud voor 20 jaar - alleen bij uitgifte van een graf 648,70       

5.3 

6.1 opgraven van een stoffelijk overschot 970,85       

6.2 na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf 970,85       

6.3 na het opgraven weer begraven in een ander graf 1.695,95    

6.4 in zelfde graf 485,43       

in ander graf 847,98       

6.5 opgraven van een urn of asbus 243,60       

6.6 weer opnieuw bijzetten in hetzelfde graf van een urn of asbus 243,60       

6.7 na het opgraven weer bijzetten in een ander graf van een urn of asbus 243,60       

6.8 elke volgende urn of asbus van dezelfde grafruimte of voor elke urn of 

asbus die tegelijkertijd wordt bijgezet (zie 6.6. en 6.7)

50% van het tarief voor één urn of asbus 121,90       

6.9        het ruimen of samenvoegen van een graf 970,85       

7.1 afnemen en herplaatsen van voorwerpen 158,35       

7.2 bijzetten van een gedenkplaatje voor een periode van 10 jaar 227,25       

2.1.1

Verlenen en verlengen van rechten

rechten als bedoeld in onderdeel 5.2.1 en onderdeel 5.2.3. kunnen worden afgekocht. De afkoopsom voor eigen graven van 10 

en 20 jaar wordt verminderd met 80% van de reeds in de betreffende periode betaalde onderhoudsrechten.

tarieven volgens 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

begraafplaats Landsmeer en Purmerland

Overige heffingen

Begraven in een eigen graf of algemeen graf

verlengen van grafrecht voor een graf met 5 jaar

verlengen van grafrecht voor een graf uitsluitend om de grafrusstermijn 

te waarborgen na een bijzetting, jaarlijks

verlengen van grafrecht voor een graf met 5 jaar

verlengen van grafrecht voor een graf uitsluitend om de grafrusstermijn 

te waarborgen na een bijzetting, jaarlijks

Bijzetten van asbussen en urnen in columbarium of graf

Inschrijven en overboeken van eigen graven en columbarium

Grafbedekking en onderhoud

2.2.1 

2.2.2

Opgraven en ruimen

elk volgend stoffelijk overschot in dezelfde grafruimte dat tegelijkertijd 

wordt herbegraven (zie 6.2 en 6.3)

van één stoffelijk overschot

urnen of asbussen in een urnengraf

urnen of asbussen in het columbarium

op zaterdag (toeslag 75%)

begrafenis op werkdagen op andere tijden dan genoemd in 2.1.1. (toeslag 

25%)

begrafenis op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur

voor een periode van 10 jaar voor een graf

voor een periode van 20 jaar voor een graf

1.1.1

1.1.2

verlengen van grafrecht voor een graf met 10 jaar (zie 1.1)1.3            


