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Hoofdstuk 1. Uitsluitend recht
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en

begraven houden wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

1.1.1 voor personen ouder dan 12 jaar 1,456.00

1.1.2 voor kinderen van 0 t/m 12 jaar (kindergraf) 727.00

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet
houden van asbussen, met of zonder urn, wordt geheven:

1.2.1 op of in een eigen graf voor een periode van 20 jaar 1,456.00

1.2.2 op of in een eigen graf voor een periode van 10 jaar

1.2.3 871.00

1.2.4 435.00

1.2.5 op of in een urnengraf voor een periode 20 jaar 871.00

1.2.6 op of in een urnengraf voor een periode 10 jaar 435.00

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen verstrooien van as
wordt geheven: 

1.3.1 op een eigen graf voor een periode van 20 jaar 1,456.00

1.4 Voor het verlengen van een periode met een termijn van 10 jaar wordt per
verlenging een recht geheven gelijk aan 50% van het recht voor de
verlening van het uitsluitend recht

Hoofdstuk 2. Begraven
2.1 Voor het begraven van een lijk wordt geheven: 

2.1.1 voor kinderen van 0 t/m 12 jaar  (kindergraf) 281.00

2.1.2 voor personen ouder dan 12 jaar 561.00

2.2 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1,
verhoogd met 50%

2.3 Onder buitengewone uren wordt verstaan: 
a. de tijd gelegen tussen 16.30 uur en 08.30 daaropvolgend;
b. de zaterdagen en zondagen; 
c. de algemeen erkende christelijke zon-  en feestdagen. 

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen
3.1 Voor het bijzetten van een asbus of een urn wordt geheven:
3.1.1 in een urnennis                             112.00
3.1.2 in een urnengraf 112.00
3.1.3 in een eigen graf 112.00

in een urnen nis voor een periode van 20 jaar

in een urnen nis voor een periode van 10 jaar
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3.1.4 op of in een algemeen graf 112.00
3.1.5 in een urnenmonument

Hoofdstuk 4. Grafbedekking
4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van

gedenktekenen, kruisen en zerken per gedenkteken, kruis of zerk 53.50
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Hoofdstuk 5. Onderhoud
5.1 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats

wordt van de eigenaren van de graven, gelegen op de gemeentelijke begraaf-
plaats te Terborg, alsmede van de eigenaren van de graven, gelegen op de
gemeentelijke begraafplaats te Varsseveld en de Israëlitische gemeentelijke
begraafplaats te Heelweg, onder de naam onderhoudsrecht per jaar en per
grafruimte een bedrag geheven van 66.00

5.2 Het onderhoud voor het in lid 1.1 verleende recht bedraagt voor de gehele
5.2.1 periode van 10 jaar 642.00
5.2.2 periode van 20 jaar 1,270.00

Hoofdstuk 6. Inschrijven en overboeken van eigen graven en eigen urnenruimten
6.1 Voor het inschrijven en overboeken van of eigen graven of eigen urnengraven

of eigen urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven 9.50

Hoofdstuk 7. Lichten, ruimen, verstrooien
7.1 Voor het lichten van een lijk wordt geheven 470.00

7.2 Voor het na lichting weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven 53.50

7.3 Voor het na lichting weer begraven in een ander graf wordt geheven 321.00

7.4 Voor het lichten van een asbus of urn wordt geheven:

7.4.1 uit een eigen graf 158.00

7.4.2 109.00

7.4.3 uit een eigen urnennis 109.00

7.4.4 bij het weer terugplaatsen van de asbus of urn wordt geheven 53.50

7.4.5 bij het weer terugplaatsen van een asbus of urn in een andere ruimte worden
geheven de tarieven zoals zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van deze Tarieflijst

7.5 Voor het ruimen van een graf wordt geheven 483.00

7.6 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

7.6.1 zonder nabestaanden 76.00

7.6.2 met nabestaanden 126.00

Hoofdstuk 8. Gebruik gedenksteen op strooiveld
8.1 Voor het aanbrengen van een gedenkplaatje op het gedenkmonument

op het strooiveld voor een termijn van 5 jaar wordt geheven 120.00

8.2 Voor het verlengen van de in artikel 8.1 genoemde termijn met 5 jaar
wordt geheven 25.00

Hoofdstuk 9. Gebruik urnenmonument
9.1 Het tarief voor het gebruik van een door de gemeente beschikbaargesteld

uit een eigen urnen graf 
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urnenmonument bedraagt:

9.1.1 voor een periode van 3 jaar 398.00
9.1.2 voor een periode van 10 jaar 1,215.00
9.1.3 voor een periode van 20 jaar 2,285.00
9.1.4 verlenging per jaar 145.00
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