
 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 

2023 gemeente Aalsmeer 

Hoofd-

stuk 

 2023 

1. Begraven Tarief 2023 

1.1 

Voor het begraven van een overledene in een algemeen of particulier (kel-

der) graf, kinderen jonger dan 12 jaar uitgezonderd € 995,00 

1.2 Voor het begraven van een kind van 1 tot 12 jaar € 500,00 

1.3 Voor het begraven van een kind jonger dan 1 jaar  € 250,00 

1.4 

Toeslag begraven op maandag t/m vrijdag (maanden april t/m september) 

tussen 17.00 en 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur 50% van 

het tarief van 1.1 t/m 1.3  

1.5 

Toeslag begraven op zon- en feestdagen 100% van het tarief van 1.1 t/m 

1.3  

1.6 Aanbrengen grafgroen € 45,00 

1.7 Ontvangst en begeleiding, maximaal 30 minuten bij grafgang  € 147,00 

2. Verlenen en verlengen van grafrechten voor particuliere graven Tarief 2023 

2.1 Voor categorie AA (2.00 x 1.00 meter), per 10 jaar € 1.325,00 

2.2 Voor categorie A en B (2.00 x 0.90 meter), per 10 jaar € 1.195,00 

2.3 Voor kindergraven, categorie E (0.90 x 0.80 meter), per 10 jaar € 300,00 

2.4 Voor enkelgraven (2.00 x 1.00 meter), 1 laag, per 10 jaar € 750,00 

2.5 Verlengen grafrechten 2.01 t/m 2.04, per 5 jaar: 50% tarief van 10 jaar  

3. Asbestemmingen Tarief 2023 

3.1 

Bijzetten van een asbox/asurn in een graf, urnennis, urnengraf of urnenkel-

der, inclusief 30 minuten begeleiding € 285,00 

3.2 Verstrooiing van as in asmonument, inclusief 30 minuten begeleiding € 145,00 

3.4 Extra begeleiding per 30 minuten € 50,00 

3.5 Kunststof urnenkelder 0.45 x 0.45 meter € 240,00 

4.  Verlenen en verlengen van grafrechten voor asbestemmingen Tarief 2023 

4.1 

Voor categorie GUM: nis in columbarium voor 10 jaar, inclusief tekstplaat, 

exclusief inscriptie € 900,00 

4.2 

Voor categorie FUG: urnengraf (0.80 x 0.90 meter) inclusief urnenkelder 

voor 10 jaar € 500,00 

4.3 

Voor categorie FUG: urnengraf (0.60 x 0.60 meter) inclusief urnenkelder 

voor 10 jaar € 450,00 

4.4 

Voor categorie S: bovengronds plaatsen van een urn (0.80 x 0.90 meter) 

voor 10 jaar € 340,00 

4.5 Voor verlengen grafrechten 4.1 t/m 4.4, per 5 jaar: 50% tarief van 10 jaar  

4.6 

Voor het reserveren van een grafruimte voor 10 jaar, inclusief een fundatie-

raam, waarbij nog geen grafrecht wordt uitgegeven € 1.375,00 

5. Gedenktekens en grafbedekkingen Tarief 2023 

5. 1 

Voor het afnemen, stellen en/of herplaatsen van een grafbedekking voor een 

urnbijzetting of begrafenis, grafbedekking groter dan 1 m2 € 300,00 

5. 2 

Voor het afnemen, stellen en/of herplaatsen van een grafbedekking voor een 

urnbijzetting of begrafenis, grafbedekking kleiner dan 1 m2 € 110,00 

5. 3 

Voor het plaatsen van een monument op het Herdenkingsveld voor een peri-

ode van 10 jaar, na afloop gebruiksrecht algemeen graf € 260,00 
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5. 4 

Inscriptie aanbrengen op dekplaat (categorie GUM), tegel (categorie FUG) of 

kei, inclusief plaatsen en inclusief leges € 370,00 

5. 5 Graf funderen categorie A, AA en B, zonder inlegplaten € 325,00 

5.6 Graf funderen categorie E, zonder inlegplaten € 120,00 

5.7 Graf funderen categorie FUG, zonder inlegplaten € 120,00 

5.8 Inlegplaten van beton € 37,00 

6. Opgraven / samenvoegen / schudden / asbus afhalen op verzoek Tarief 2023 

6.1 Opgraven van een overledene, inclusief verplichte beenderkist  € 1.500,00 

6.2 

Opgraven van een overledene voor een crematie op Zorgvlied, inclusief 

beenderkist, transport en crematie € 2.000,00 

6.3 Op verzoek samenvoegen of schudden van overledenen, per graflaag € 1.000,00 

6.4 

Opgraven of verwijderen van één of meerdere asbus(sen) uit een graf op 

verzoek van de rechthebbende, voor afloop van de uitgiftetermijn € 110,00 

6.5 

Verwijderen van één of meerdere asbus(sen) uit een nis op verzoek van de 

rechthebbende of gebruiker van de nis, voor afloop van de uitgiftetermijn € 75,00 

7.  Onderhoud Tarief 2023 

7.1 

Algemeen onderhoud begraafplaats per jaar, urnennissen en urnengraven 

uitgezonderd € 105,00 

7.2 

Afkoop algemeen onderhoud begraafplaats per periode van 10 jaar of een 

veelvoud van 10 jaar, urnennissen en urnengraven uitgezonderd: per 10 

jaar € 1.050,00 

7.3 

Onderhoud begraafplaats en algemeen graf voor een periode van 10 jaar, 

per begraaflaag € 350,00 

7.4 

Onderhoud begraafplaats en algemeen graf per jaar, per begraaflaag, indien 

begraven voor 2018 € 35,00 

7.5 Onderhoud grafmonument > 1 m2 per jaar € 50,00 

7.6 

Onderhoud grafmonument > 1 m2 per jaar per 10 jaar of een veelvoud van 

10 jaar, per 10 jaar € 500,00 

7.7 Onderhoud grafmonument < 1 m2 per jaar € 30,00 

7.8 

Onderhoud grafmonument < 1 m2 per jaar per 10 jaar of een veelvoud van 

10 jaar, per 10 jaar € 300,00 

7.9 

Vastrecht particulier urnengraf per 5 jaar of een veelvoud van 5 jaar, per 5 

jaar € 390,00 

7.10 

Vastrecht particuliere urnennis per 5 jaar of een veelvoud van 5 jaar, per 5 

jaar € 160,00 

7.11 Vastrecht particulier urnengraf per jaar (urnengraven van voor 2023) € 78,00 

7.12 Vastrecht particuliere urnennis per jaar (urnengraven van voor 2023) € 32,00 

7.11 Aanvullen grind of grond € 95,00 

7.12 

Lakken van de zilveren/zwarte letters, niet behorend bij het 5 jaarlijks on-

derhoud € 110,00 

7.13 Reinigen monument, niet behorend bij het jaarlijks onderhoudsschema € 160,00 

8. Administratiekosten  Tarief 2023 

8.1 

Vergunning voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, grafbedekking 

of markering op een particulier graf of urnengraf of het bijplaatsen van een 

additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke grafbedekking of 

het toevoegen/bijplaatsen van een extra element € 60,00 

8.2 

Vergunning voor het oprichten of veranderen van een keldergraf en/of het 

laten plaatsen van een bovengronds graf € 450,00 

8.3 Overschrijving grafrecht inclusief één grafakte  € 45,00 
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8.4 Verstrekking kopie grafakte € 30,00 

9. Bijzondere verrichtingen  

9.1 Verrichtingen die niet zijn opgenomen in de verordening  op aanvraag 

 

 


