
De stichting maakt een voorbehoud voor drukfouten en prijswijzigingen. 

Tarieven 2023 

Protestantse Begraafplaats Haaksbergen 

Traditioneel - Begraven   

Huur enkel graf voor 30 jaar  €          808  
Huur dubbel graf voor 30 jaar  €       1.374    

Onderhoud begraafplaats per graf voor 30 jaar  €          649    

Inschrijvingskosten per graf  €            50    

Graf delven  €          760  
Asbus plaatsen in graf  €          177    

Verlenging huur per graf voor 10 jaar  €          239  
Verlenging huur per graf voor 20 jaar  €          345  
Verlenging huur per graf voor 30 jaar  €          517    

Verlenging onderhoud begraafplaats per graf voor 10 jaar  €          265  
Verlenging onderhoud begraafplaats per graf voor 20 jaar  €          433  
Verlenging onderhoud begraafplaats per graf voor 30 jaar  €          649    

Kindergraven 
Huur enkel graf voor 30 jaar  €          324    

Onderhoud begraafplaats per graf voor 30 jaar  €          649    

Graf delven  €          467    

Inschrijvingskosten  €            50    

Verlenging huur per graf voor 15 jaar  €          168  
Verlenging huur per graf voor 30 jaar  €          225    

Verlenging onderhoud begraafplaats per graf voor 15 jaar  €          396  
Verlenging onderhoud begraafplaats per graf voor 30 jaar  €          649    

Natuur begraven   

Grafrecht 1-persoonsgraf (onbepaalde tijd)  €       2.500  
Grafrecht 2-persoonsgraf (onbepaalde tijd)  €       3.500    

Graf delven  €          760    

Urnengraf A, maximaal 2 urnen (eeuwigdurend)  €       1.342  
Urnengraf B, maximaal 2 urnen (eeuwigdurend)  €       1.800    

Asbus plaatsen in graf  €          177    

Inschrijvingskosten  €            50    



De stichting maakt een voorbehoud voor drukfouten en prijswijzigingen. 

Tarieven - Asbusbestemmingen   

Columbarium 
Huur Enkele nis voor 20 jaar  €          543  
Huur Dubbele nis voor 20 jaar  €          978    

Plaatsen asbus incl. Granietenplaat en naamplaatje  €          647    

Onderhoud begraafplaats per nis voor 20 jaar  €          461    

Inschrijvingskosten per nis  €            50    

Verlenging huur nis voor 20 jaar  €          343    

Verlenging onderhoud begraafplaats nis voor 20 jaar  €          461  
Urnenkeldertje 
Huur Enkel Keldertje voor 20 jaar  €          543  
Huur Dubbel Keldertje voor 20 jaar  €          978    

Plaatsen Asbus incl. Granietenplaat met inscriptie  €          647    

Onderhoud Begraafplaats per keldertje voor 20 jaar  €          461    

Inschrijvingskosten per keldertje  €            50    

Verlenging huur keldertje voor 20 jaar  €          343    

Verlenging onderhoud begraafplaats keldertje voor 20 jaar  €          461  
Urnentuin (80 x 40) 
Huur enkele plaats voor 20 jaar  €          384  
Huur dubbel plaats voor 20 jaar  €          667    

Plaatsen asbus/urn  €          454    

Onderhoudskosten begraafplaats per plaats voor 20 jaar  €          461    

Inschrijvingskosten per asbus / urn  €            50    

Verlenging huur plaats voor 20 jaar  €          244    

Verlenging onderhoud begraafplaats plaats voor 20 jaar  €          461    

Kosten urn voor Eigen rekening!! 
 

Strooiveld 
Verstrooien as  €          219    

Plaatsen granietenplaat met inscriptie voor 20 jaar  €          370    

Onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar  €          461    

Inschrijvingskosten  €            50    

Naamplaatje op gedenkpaal  €            94  


