
Tarieven Begraafplaats Hervormde Gemeente Spannum. 

 

In het kader van het gebruik van de begraafplaats, alsmede voor de diensten en 

vergunningen, die in verband daarmee door het college van kerkrentmeesters 

worden verleend, worden de volgende tarieven gehanteerd. 

 

1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en 

begraven houden : 

a. Voor een periode van 30 jaar   250 Euro per graf 

 

2. Bovenstaande tarieven worden ook gehanteerd voor het bijzetten en 

bijgezet houden van asbussen en het verstrooien van de as over het graf. 

 

3. Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van 

grafbedekkingen : 

Voor het plaatsen van gedenktekens en kruisen :                                        

5 % plaatsingskosten per gedenkteken of kruis. 

Grafkelders zijn niet toegestaan. 

 

4. Voor het onderhouden van de begraafplaats als bedoeld in  

artikel 21 lid 1 en 2: 

16 Euro per graf per jaar. 

 

5. Voor het onderhouden van het graf als bedoeld in artikel 21 lid 5 voor een 

periode van 30 jaar: 

a. Voor een enkele grafsteen     600 euro 

b. Bij een verlenging van 10 jaar                               200 Euro 

 

c. Voor een dubbele grafsteen     900  Euro 

d. Bij een verlenging van 10 jaar    300  Euro 

 

Grafstenen met grind, split en regelwerk worden niet meer in onderhoud 

aanvaard.  

In geval het onderhoud als bedoeld in artikel 21 lid 5 op een gemotiveerd 

en aanvaard verzoek wordt afgekocht voor een periode korter dan 30 

jaar, dan zal de afkoopsom naar evenredigheid worden verlaagd. 

Verlenging  is voor minimaal 10 jaar. 

 

6. Voor het overschrijven van het uitsluitend recht op een graf als bedoeld 

in artikel 15 lid 1                                                             25 Euro per graf. 



7. Voor het verwijderen van de grafbedekking bij afstand doen van het 

grafrecht als bedoeld in artikel 17. 

a. 75 euro bij een enkel graf 

b.       125 euro bij een dubbel graf. 

 

      8. Voor het lichten van een asbus    € 75 Euro. 

 

Voor alle niet in de tarievenlijst genoemde handelingen zullen indien deze het 

uitvoeren van  werkzaamheden met zich meebrengen, bedragen in rekening  

worden gebracht op basis van redelijkheid en billijkheid. 

 

 

 

Gebruik kerk en klokken. 

Indien de uitvaartdienst wordt gehouden in de kerk van de Hervormde 

Gemeente van Spannum, dan wel het verzoek wordt gedaan om de klokken te 

luiden, dan worden de volgende tarieven gehanteerd. 

 

a) Vrijwillige bijdragen betalende  doop- en belijdende leden van de Hervormde    

     Gemeente van Spannum      Gratis. 

b) Niet vrijwillige bijdragende doop- en belijdende leden van de Hervormde  

     gemeente van Spannum, andere dorpsgenoten en mensen van buiten Spannum 

                                                                                                    200 Euro 

c) Wordt uitsluitend gevraagd om de klokken te luiden              50  Euro. 

d) De  uitvaartverzorger dient voor een organist te zorgen. 

 

Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 januari 2018. 

 

Aldus vastgesteld door het college van kerkrentmeesters van de Hervormde 

Gemeente van Spannum. 

 

12 december 2017. 

Adde Klaas de Boer, voorzitter 

Doede de Vries, secretaris 

Jelle Bouma, penningmeester 

 

 

 

 

 


