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Regeling tarieven grafrechten over het jaar 2022 volgens genomen besluit 
in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters van 9 nov. 2021: 
              
Enkel graf volwassenen* (20 jaar)       €  1.360,--  
Kindergraf tot 12 jaar (20 jaar)        €     680,--     
Reservering graf langstlevende (20 jaar)      €     680,--     
Begrafeniskosten 
Volwassenen, per begrafenis        €     850,--  
Kind tot 12 jaar          €     400,--     
Recht voor het plaatsen van gedenksteen  
voor alle graven          €     250,--     
Afscheidsdienst 
Afscheidsdienst in de kerk / De Rank (d.i. inclusief predikant,   €     375,--     
koster  e.d., maar exclusief organist)       
Elders             €     270,--   
Gebruik technische middelen (gebruik beamer /  
livestream afscheidsdienst incl. bediening)       €     350,--          
Verlenging  
Grafrechten voor alle graven (10 jaar)**       €     650,--     
Reservering graf langstlevende (10 jaar)       €     300,--     
Opgraving 
Opgraving graf          €     850,--     
 

Nadere informatie:  
Het recht van het plaatsten van een gedenksteen is aan de door het college te stellen 
voorwaarden onderworpen. Dit houdt onder meer in, dat een tekening of foto van de 
gewenste gedenksteen aan het college ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Dit bij 
voorkeur in tweevoud. De gedenksteen moet op betonnen/kunststof poeren/palen worden 
geplaatst om scheefzakken te voorkomen. 
 

Leden van de Hervormde Gemeente Besoyen ontvangen 10 % korting op de tarieven, 
behalve op de verlenging. 
 

Het college draagt zorg voor het onderhoud aan de graven, met uitzondering van de 
gedenkstenen en eventueel zelf aangebrachte beplanting. 
 
* Na 1-1-2008 worden er geen dubbelgraven meer uitgegeven, alleen enkele graven met een 
optie tot reservering (geen grafrecht) voor het naastgelegen graf.  
Bij graven uitgegeven vanaf 1-1-2008 wordt bij het begraven van een langstlevende in het 
naastgelegen gereserveerde graf opnieuw het tarief voor een enkel graf in rekening gebracht. 
Tevens wordt dan het tarief voor het gelijk trekken van de termijnen in de vorm van verlenging 
van het grafrecht van het graf van de kortstlevende naar rato van jaren in rekening gebracht.  
Bij dubbelgraven uitgegeven voor genoemde periode, gaat de termijn van het grafrecht pas 
in, na de bijzetting van de langstlevende.  
** Bij het verlengen van een dubbelgraf wordt tweemaal het tarief voor de verlenging van een 
enkel graf in rekening gebracht. 

Begraafplaats van de Hervormde 
Gemeente Besoyen aan de  
Hollandsestraat 9 te Waalwijk 


