Tabel van tarieven, behorende bij de Verordening
lijkbezorgingsrechten 2017 van de gemeente Brielle,
vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2016.

Inhoud:
1. Verlenen van rechten
2. Begraven
3. Bijzetten van asbussen en urnen
4. Verstrooien van as
5. Grafbedekking en onderhoud
6. Overboeken
7. Opgraven en ruimen
8. Overige diensten

tarief
2017

tarief
2016

€ 1.325,20

€ 1.313,40

1.2 Voor het verlengen van het recht op een particulier graf wordt geheven:

€ 528,75

€ 524,05

1.3 Voor het verlenen van het recht op een particulier kindergraf wordt geheven:

€ 993,90

€ 985,05

1.4 Voor het verlengen van het recht op een particulier kindergraf wordt geheven:

€ 396,00

€ 392,50

1.5 Voor het verlenen van het recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

€ 659,25

€ 653,40

1.6 Voor het verlengen van het recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

€ 264,30

€ 261,95

1.7 Voor het verlenen van het recht op een particuliere urnennis wordt geheven:

€ 659,25

€ 653,40

1.8 Voor het verlengen van het recht op een particuliere urnennis wordt geheven:

€ 264,30

€ 261,95

2.1.1 voor de eerste begraving in een particulier graf:

€ 441,65

€ 437,75

2.1.2 voor de tweede begraving in een particulier graf:

€ 366,30

€ 363,05

2.1.3 in een algemeen graf:

€ 733,70

€ 727,20

€ 183,55

€ 181,95

€ 146,45

€ 145,15

3.1.1 in een urnennis:

€ 165,55

€ 164,10

3.1.2 voor de eerste begraving in een particulier urnengraf:

€ 366,30

€ 363,05

3.1.3 voor de tweede begraving in een particulier urnengraf:

€ 293,00

€ 290,40

€ 49,80

€ 49,40

€ 1.155,30

€ 1.145,00

5.1.2 op een particulier kindergraf:

€ 866,45

€ 858,75

5.1.3 op een particulier urnengraf:

€ 562,75

€ 557,75

5.1.4 op een algemeen graf:

€ 639,20

€ 633,50

€ 5,20

€ 5,15

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1 Voor het verlenen van het recht op een particulier graf wordt geheven:

Hoofdstuk 2 Begraven
2.1 Voor het begraven van een lijk wordt geheven:

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind tot en met 12 jaar wordt geheven:
2.2.1 voor de begraving in een particulier kindergraf:
2.3 Voor het begraven op andere uren dan vermeld in artikel 10 van de
Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Brielle 2012 wordt het recht,
bedoeld in de onderdelen 2.1 en 2.2, verhoogd met:
Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen
3.1 Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven:

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as
4.1 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:
Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud
5.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een gedenkteken
en of grafbedekking als bedoeld in artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit
grafbedekkingen 2012 wordt geheven:
5.1.1 op een particulier graf:

Hoofdstuk 6 Overboeken
6.1 Voor het overboeken van een recht op een andere rechthebbende in een
daartoe bestemd register wordt geheven:

tarief
2017

tarief
2016

€ 774,05

€ 767,15

7.2.1 uit een particulier graf

€ 165,55

€ 164,10

7.2.2 uit een particulier urnengraf

€ 165,55

€ 164,10

7.2.3 uit een particuliere urnennis

€ 165,55

€ 164,10

€ 146,45

€ 145,15

Hoofdstuk 7 Opgraven of ruimen
7.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:
7.2 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

Hoofdstuk 8 Overige diensten
8.1 Voor het gebruik van de aula wordt geheven:
8.1.1 voor het eerste uur:

€ 80,55

€ 79,85

8.2 Voor een rouwbezoek wordt geheven:

€ 45,75

€ 45,35

8.3 Voor het luiden van de klok wordt geheven:

€ 56,15

€ 55,65

€ 91,20

€ 90,40

8.1.2 voor de daarop volgende tijd wordt per half uur geheven:

8.4 Voor het bewaren van een lijk in de koelruimte wordt per dag of ieder
onderdeel daarvan geheven:

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2016.
De griffier van Brielle,

L.C.M. van Steijn.

