
 
Tarieven 2021 
Protestantse Begraafplaats Haaksbergen 
 
Traditioneel - Begraven 

  
Huur enkel graf voor 30 jaar € 742  
Huur dubbel graf voor 30 jaar € 1.262  

  
Onderhoud begraafplaats per graf voor 30 jaar € 596  

  
Inschrijvingskosten per graf € 46  

  
Graf delven € 733  
Asbus plaatsen in graf € 162  

  
Verlenging huur per graf voor 10 jaar € 219  
Verlenging huur per graf voor 20 jaar € 317  
Verlenging huur per graf voor 30 jaar € 475  

  
Verlenging onderhoud begraafplaats per graf voor 10 jaar € 243  
Verlenging onderhoud begraafplaats per graf voor 20 jaar € 398  
Verlenging onderhoud begraafplaats per graf voor 30 jaar € 596  

  
Kindergraven   
Huur enkel graf voor 30 jaar € 297  

  
Onderhoud begraafplaats per graf voor 30 jaar € 596  

  
Graf delven € 429  

  
Inschrijvingskosten € 46  

  
Verlenging huur per graf voor 15 jaar € 155  
Verlenging huur per graf voor 30 jaar € 207  

  
Verlenging onderhoud begraafplaats per graf voor 15 jaar € 364  
Verlenging onderhoud begraafplaats per graf voor 30 jaar € 596  
    
Natuur begraven 

  
Grafrecht 1-persoonsgraf (onbepaalde tijd) € 1.612  
Grafrecht 2-persoonsgraf (onbepaalde tijd) € 2.419  

  
Graf delven € 733  

  
Urnengraf, maximaal 2 urnen (eeuwigdurend) € 1.182  

  
Asbus plaatsen in graf € 162  

  
Inschrijvingskosten € 46  

  
 
De stichting maakt een voorbehoud voor drukfouten en prijswijzigingen. 
 



 
 
  
Tarieven - Asbusbestemmingen 

  
Columbarium 

  
Huur Enkele nis voor 20 jaar € 498  
Huur Dubbele nis voor 20 jaar € 898  

  
Plaatsen asbus incl. Granietenplaat en naamplaatje € 594  
Onderhoud begraafplaats per nis voor 20 jaar € 424  
Inschrijvingskosten per nis € 46  

  
Verlenging huur nis voor 20 jaar € 315  
Verlenging onderhoud begraafplaats nis voor 20 jaar € 424  
  
Urnenkeldertje 
  
Huur Enkel Keldertje voor 20 jaar € 498  
Huur Dubbel Keldertje voor 20 jaar € 898  
  
Plaatsen Asbus incl. Granietenplaat met inscriptie € 594  
Onderhoud Begraafplaats per keldertje voor 20 jaar € 424  
Inschrijvingskosten per keldertje € 46  
    
Verlenging huur keldertje voor 20 jaar € 315  
Verlenging onderhoud begraafplaats keldertje voor 20 jaar € 424  
  
Urnentuin (80 x 40) 

  
Huur enkele plaats voor 20 jaar € 353  
Huur dubbel plaats voor 20 jaar € 613  

  
Plaatsen asbus/urn € 417  
Onderhoudskosten begraafplaats per plaats voor 20 jaar € 424  
Inschrijvingskosten per asbus / urn € 46  

  
Verlenging huur plaats voor 20 jaar € 224  
Verlenging onderhoud begraafplaats plaats voor 20 jaar € 424  

  
Kosten urn voor eigen rekening!! 

  
Strooiveld 

  
Verstrooien as € 201  

  
Plaatsen granietenplaat met inscriptie voor 20 jaar € 340  
Onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 424  
Inschrijvingskosten € 46  

  
Naamplaatje op gedenkpaal € 86  

 
De stichting maakt een voorbehoud voor drukfouten en prijswijzigingen. 


