Tarieven 2019
Kistgraf zonder grafrecht
Algemeen graf 80x200 cm. 1 overledene voor de duur van 10 jaar

• Aangewezen plaats
• Geen verlenging mogelijk

€

965,-

Kistgraf met grafrecht
Optie A

Optie B

Incl. onderhoud

Excl. onderhoud *Onderhoud p/j

€
€
€
€

2.630,3.700,5.060,8.650,-

€
€
€
€

1.675,2.100,2.585,4.915,-

+
+
+
+

€
€
€
€

65,65,65,65,-

€
€
€
€

3.260,4.295,5.600,10.700,-

€
€
€
€

2.010,2.645,3.220,5.870,-

+
+
+
+

€
€
€
€

70,70,70,70,-

€
€
€
€

3.780,5.280,6.980,12.000,-

€
€
€
€

2.380,3.120,3.810,7.280,-

+
+
+
+

€
€
€
€

80,80,80,80,-

€
€

450,650,-

€
Gebruik boskapel bij aankoop van een graf
Gebruik boskapel zonder aankoop van een graf €

100,400,-

• Vrije plaats keuze (deel Venlo en deel Maasbree)
• Verlenging mogelijk

Familiegraf 120x200 cm. 1 of 2 overledenen,
boven elkaar.

looptijd 20 jaar
looptijd 35 jaar
looptijd 50 jaar
onbepaalde looptijd
Bosgraf 160 x 200 cm. 1 of 2 overledenen,
naast elkaar.

looptijd 20 jaar
looptijd 35 jaar
looptijd 50 jaar
onbepaalde looptijd
Natuurgraf 220 x 250 cm. max. 4 overledenen

looptijd 20 jaar
looptijd 35 jaar
looptijd 50 jaar
onbepaalde looptijd

Begraafkosten
Begraafkosten
Begraafkosten op zaterdag

Boskapel

• Alleen biologisch afbreekbare urnen of crematie as rechtstreeks in het graf is toegestaan.
• Het tarief voor kindergraven tot 18 jaar is 75% van de genoemde prijzen. Voor babygrafjes is de
oppervlakte gelijk aan de afmeting van een urnengraf tegen 75% van de genoemde kosten.
• De registersteen is bij de eerste bijzetting inbegrepen. Bij iedere volgende bijzetting bedragen
de kosten € 75,-.
• Zwerfkeien als grafbedekking worden kosteloos ter beschikking gesteld.
• Zwerfkeien kunnen in overleg gegraveerd worden, Bij graveren zijn eigen kosten van toepassing.
• Eigen creaties mogen alleen in overleg geplaatst worden. Eigen creaties geplaatst zonder
toestemming worden verwijderd.
• Onderhoud betreft het onderhoud van de gehele begraafplaats. De jaarlijkse onderhoudskosten
kunnen stijgen in de toekomst.

Tarieven 2019
Urnengraf zonder grafrecht
Algemeen urnengraf

80 x 80 cm, 1 overledene voor de duur van 10 jaar
• Aangewezen plaats
• Geen verlenging mogelijk

Urnengraf met grafrechten

€

480,-

Grafrecht incl. onderhoud

• Vrije plaats keuze (deel Maasbree)
• Verlenging mogelijk

Urnengraf

100 x 100 cm. max. 2 overledenen
Looptijd 20 jaar
Looptijd 35 jaar
Looptijd 50 jaar
Onbepaalde tijd

€
€
€
€

1.300,1.850,2.400,4.250,-

Kosten bijzetting per urn
Kosten bijzetting per urn op zaterdag

€
€

210,310,-

€
€
€

50,125,150,-

As bestemming
Verstrooien crematie as zonder familie per asbus
Verstrooien crematie as met familie per asbus*
Verstrooien crematie as met familie op zaterdag per asbus*

• Alleen biologisch afbreekbare urnen of crematie as rechtstreeks in het graf is toegestaan.
• Het tarief voor kindergraven tot 18 jaar is 75% van de genoemde prijzen. Voor babygrafjes is de
oppervlakte gelijk aan de afmeting van een urnengraf tegen 75% van de genoemde kosten.
• De registersteen is bij de eerste bijzetting inbegrepen. Bij iedere volgende bijzetting bedragen
de kosten € 75,-.
• Zwerfkeien als grafbedekking worden kosteloos ter beschikking gesteld.
• Zwerfkeien kunnen in overleg gegraveerd worden, Bij graveren zijn eigen kosten van toepassing.
• Eigen creaties mogen alleen in overleg geplaatst worden. Eigen creaties geplaatst zonder
toestemming worden verwijderd.
• Onderhoud betreft het onderhoud van de gehele begraafplaats. De jaarlijkse onderhoudskosten
kunnen stijgen in de toekomst.
* Hier zijn alleen door ons uitgegeven boomschijfjes toegestaan

Adres

Contact

Provincialeweg 1
5993 RG
Maasbree

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur via:
+31 (0) 77 208 60 26

