
Corresp. adres: Bartlehiem 59 
                            9091 BH Wyns 

     

Stichting Begraafplaats Wyns  IBAN nr.  NL87 SNSB 08590 89762  KvK nr.  57551553 

 TARIEVENLIJST per 1 jan 2021 
 

Behorende bij het reglement op het beheer van de kerkelijke begraafplaats Wyns van de Stichting 
Begraafplaats Wyns als bedoeld in artikel 22 en 26 van dat reglement. 

 
Terzake van het gebruik van de kerkelijke begraafplaatsen, alsmede voor de diensten en vergunningen die 
in verband daarmee door de Stichting Begraafplaats Wyns wordt verleend, worden de volgende tarieven in 
rekening gebracht: 

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

geheven: 
 gewoon graf    urnenmuur    keldergraf 

a. voor een periode van 20 jaar € 329     
b. voor een periode van 30 jaar € 422  n.v.t.    n.v.t. 
c. voor verlenging met 10 jaar € 211     
d. voor verlenging per jaar € 25    . 

 
2. De plaatsingsrechten bedragen voor een monument, staand en/of liggend, met of zonder 

bijbehorende graf- of urnenkelder: 15% van de totale stichtingskosten met een minimum van € 
200,-. Voor kindergraven (t/m12 jaar) geldt een minimum van € 80,- 

 
De plaatsingsrechten worden over het algemeen door de beheerder verrekend met de leverancier van het monument of de kelder. 

 
3. Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats en de graven, zoals bedoeld in artikel 

22 lid 1 en 2 wordt per graf een jaarlijkse bijdrage geheven van: € 14,50 
Daarnaast wordt een toeslag berekend: 
voor elk staand gedenkteken €  7,20 
voor een omranding, vloer of blijvende beplanting e.d. per graf €  7,20 
 

Onder onderhoud wordt verstaan: maaien, kantjemaaien, kantafsteken, onkruid wieden, snoeien, afvoeren takken/bladeren/verwelkte 
bloemen en monumenten jaarlijks tegen algen behandelen. 

 
4. De onder 3 genoemde bedragen kunnen worden afgekocht voor een periode van ten hoogste 

30 jaar, tegen de volgende bedragen: 
Aantal 
Jaren Per graf Per gedenkteken 

Voor een omranding, vloer, 
etc. per graf 

10 € 137 € 66 € 66 
20 € 262 € 129 € 129 
30 € 384 € 187 € 187 

 
5. Voor het overschrijven van grafrechten als bedoeld in art.15, per graf €  10,00 

 
6. Voor het gebruik tijdens de rouwplechtigheid van een kerk € 300,00 

 
7. Voor een door de Stichting Begraafplaats Wyns geregelde organist €  45,00 

 
8. Voor het luiden van de torenklok €  65,00 

 
9. Voor het verstrooien van de inhoud van een asbus €  50,00 

 
10. Grafdelven en sluiten en gebruik begrafenismateriaal € 900,00 

 
11. Administratiekosten urn bijzetting €  60,00 

 
Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 januari 2021. Hierdoor komen alle eerdere tarievenlijsten van de 
begraafplaats te vervallen. Prijswijzigingen voorbehouden, kijk voor de actuele prijslijst op www.begraafplaats-
wyns.nl. 


