
	  

PRIJSLIJST BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS SURHUISTERVEEN (Vierhuisterweg) 

1.   Alle prijzen gelden een enkel graf. Voor een dubbel graf worden de 
prijzen verdubbeld.  

2.   Een particulier (kinder)graf is bestemd voor één overledene, ook als 
alleen een asbus al of niet met sier urn wordt geplaatst. 

3.   In een urnengraf of urnen nis kunnen twee asbussen al of niet met 
sier urn worden bijgezet. 

4.   Na 01-09-2015 is het plaatsingsrecht voor een monument meegenomen 
in het te verkrijgen recht tot begraven. 

 Leden Niet leden 
Verkrijgen recht tot begraven voor 40 jaar enkel particulier graf  
Inclusief plaatsingsrecht monument. 

€ 800,00 € 1.750,00 

Verkrijgen recht tot begraven voor 40 jaar urnengraf  
Inclusief plaatsingsrecht urnenmonument 

€ 800,00 € 1.750,00 

Verkrijgen recht tot begraven voor 40 jaar kindergraf  
Inclusief plaatsingsrecht monument kindergraf 

€ 400,00 € 1.000,00 

Verkrijgen recht tot het bijzetten van twee asbussen of urnen in 
een nis in de urnenmuur. 

€ 1.500,00 € 3.250,00 

Plaatsingsrecht / verwijderingsbijdrage grafkelder (excl. aanschaf) € 700,00 € 1.750,00 
Plaatsingsrecht / verwijderingsbijdrage grafkelder kindergraf 
(excl. aanschaf). 

€ 350,00 € 875,00 

Grafdelven *1 € 480,00 € 480,00 
     Zaterdagtoeslag € 168,00 € 168,00 
Grafdelven ten behoeve van kelder *1) € 600,00 € 600 
     Zaterdagtoeslag € 210,00 € 210,00 
Verlengen met 10 jaar recht tot begraven enkel particulier graf. € 250,00 € 250,00 
Verlengen met 10 jaar recht tot begraven urnengraf. € 250,00 € 250,00 
Verlengen met 10 jaar recht tot begraven kindergraf. € 125,00 € 125,00 
Geschikt maken van het graf voor hergebruik inclusief 
plaatsingsrecht monument. 

€ 1.300,00 € 2.250,00 

Plaatsingsrecht monument voor een enkel graf waarvan de 
grafrechten zijn aangekocht voor 1-09-2015. 

€ 250,00 € 500,00 

Plaatsingsrecht monument voor een urnen-/kindergraf waarvan 
de grafrechten zijn aangekocht voor 1-09-2015. 

€ 250,00 € 500,00 

Uitstrooien as op het strooiveld € 150,00 € 250,00 
Gebruik materialen en beheer (voor leden is dit gratis).   € 250,00 
Administratiekosten per uitvaart € 250,00   
Schoonmaken monument € 75,00 € 75,00 
Rechtzetten monument of uitvoeren kleine reparatie € 125,00 € 125,00 
Algemeen onderhoud gekoppeld aan periode grafrecht per jaar € 10,00 € 10,00 
Contributie lid van de vereniging per jaar € 20,00   
Ledenkorting € 600,00   
Korting Nijboer uitvaartzorg bij uitvaart LID en verzorgt door 
Nijboer 

€ 830,00   

*1) Toeslag op zaterdag voor grafdelven is 35% 


