
Begraafplaatsen

TARIEVEN 2023 BEGRAAFPLAATSEN HAARLEM Akendam Kleverlaan
St. Jozef

A Grafrechten
1 uitgifte particulier graf per 10 jaar (zone 1 aangewezen plek) 830,00 973,00

uitgifte particulier graf per 10 jaar (zone 2, vrije keuze) 973,00 1287,00
uitgifte particulier graf per 10 jaar (zone 3, vrije keuze) nvt 1545,00

2 uitgifte urnengraf per 5 jaar (incl onderhoud) 484,00 538,00
3 uitgifte urnennis columbarium Kleverlaan per 5 jaar nvt 538,00
4 uitgifte nis in urnenzuil per 5 jaar (incl. onderhoud) 538,00 nvt
5 uitgifte plek in urnenvijver per 5 jaar (incl. onderhoud) 975,00 nvt
6 uitgifte wandgraf St.Jozef per 10 jaar (incl. wandplaat) 1756,00 nvt

uitgifte wandgraf Mausoleum per 10 jaar (excl. wandplaat) nvt 1545,00
7 plek op de gedenkmuur per jaar 56,00 nvt
8 naamblad in gedenkboom  voor 5 jaar 140,00 nvt

8.1 extra tekstregel op achterzijde 21,00 nvt
8.2 naamblad in gedenkboom  Sterretjesveld voor 10 jaar 138,00 nvt
9.1 verlenging particulier graf met 5 jaar (zone 2) 487,00 644,00

verlenging particulier graf met 10 jaar (zone 2) 973,00 1287,00
verlenging particulier graf met 20 jaar (zone 2) 1946,00 2574,00

9.2 verlenging urnengraf per 5 jaar 484,00 538,00
10 verlenging huurgraf per jaar (tussentijdse verlenging, zone 2) 98,00 129,00

B Begraafrecht
1 begraafrecht

1.1 begraafrecht wandgraf of keldergraf
1.2 begraafrecht algemeen graf
2 begraafrecht kind tot 12 jaar
3 bijzetting asbus
4 begraafrecht foetus
5 asverstrooiing
6 leveren en plaatsen betonnen grafbekisting (islamitisch deel)

leveren en plaatsen grafkelder
7 leveren en plaatsen urnenkelder
8 begraafrecht bijzondere tijden (B1 t/m B 5)

      maandag t/m vrijdag na 16:00 uur
      zaterdag tussen 9:00 en 12:00 uur

C Opgraving
1 opgraving

D Schudden
schudden van een graf

889,00
op aanvraag

240,00

+25%
+100%

788,00

480,00

125,00

788,00
1262,00

629,00
162,00
237,00

788,00

De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen Haarlem, december 2022
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E Faciliteiten
1 gebruik aula 3/4 uur (tijd is exclusief grafloop)
2 verlenging gebruik aula per kwartier

F Onderhoud (per jaar)
1 onderhoudsbijdrage particulier graf

onderhoudsbijdrage urnengraf/wandgraf
2 onderhoud algemeen graf (10 jaar)
3 onderhoud algemeen kindergraf (50 jaar)
4 onderhoud algemeen foetusgraf (10 jaar)

G Afnemen herplaatsen grafbedekkingen
1 is opgenomen in begraafrecht
2 grafbedekking groter dan 1,95 x 0,95 die maximaal gewicht te

boven gaan

K Vergunning
Aanvraag vergunning grafbedekking

L Diversen
Uitvoer bijzondere werkzaamheden ten behoeve van de uitvaart
of herdenking op afspraak (uurtarief) 96,00

54,00
424,00
424,00

96,00

op aanvraag

96,00

293,00
52,00

96,00
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