PARTICULIERE GRAFRECHTEN BEGRAAFPLAATS DE VORMT

Grafrecht is aangegaan
van 1 januari 1974
tot en met
28 februari 2017
(particulier(kelder-)graf;
max. 2 overledenen)

Er is een grafrecht in de periode van 1 januari 1974 tot en met 28
februari 2017 aangegaan.
Grafrecht voor onbepaalde tijd
- verlenging is niet nodig
- tussentijds herinrichten (verdiept begraven) is niet mogelijk
- omzetting tot familiegraf alleen mogelijk bij afstand doen van
huidig grafrecht.
- tarief familiegraf is lager dan een nieuw graf
- rechthebbende dient het graf goed te onderhouden (anders kan
het vervallen verklaart worden)
- bij overlijden rechthebbende dient er binnen 6 maanden een
nieuwe rechthebbende zich te melden bij de beheerder (anders
kan het vervallen verklaart worden)
- rechthebbende is verplicht om ervoor zorg te dragen dat
zijn/haar adresgegevens te allen tijde bij de begraafplaatsenadministratie bekend is. Adreswijziging dient binnen 6 maanden
doorgegeven te worden.
-

Grafrecht is aangegaan
vanaf 1 maart 2017

(particulier(kelder-)graf;
max. 2 overledenen)

Tarieven 2022
Particulier graf: € 3.337,00 (30 jaar)
Particulier familiegraf: € 2.873,00 (30 jaar)
Particulier keldergraf: € 5.470,00 (50 jaar)
Particulier familiekeldergraf: € 4.970,00 (50 jaar)
Kosten grafkelder: € 2.553,00
Verlenging: € 946,00 (10 jaar) / € 1.892,00 (20
jaar)
Begraven en bijzetting: € 982

Er is vanaf 1 maart 2017 een nieuw (familie-)grafrecht aangegaan.
Grafrecht voor bepaalde tijd
- uitgifte particulier graf: 30 jaar
- uitgifte keldergraf: 50 of 100 jaar
- ingangsdatum: bij uitgifte van het graf
- verlenging na vervaldatum is mogelijk: 10 of 20 jaar (de
rechthebbenden ontvangen 1 jaar voor de afloop van het
grafrecht een brief)
- zonder verlengen vervalt het grafrecht (herinrichting graf en
overbrenging stoffelijke resten naar verzamelgraf)
- tussentijds herinrichten tot familiegraf is mogelijk 10 jaar na de
laatste begraving (bij afstand doen van huidig grafrecht)
- tarief familiegraf is lager dan een nieuw graf
- rechthebbende dient het graf goed te onderhouden (anders kan
het vervallen verklaart worden)
- bij overlijden rechthebbende dient er binnen 6 maanden een
nieuwe rechthebbende zich te melden bij de beheerder
- rechthebbende is verplicht om ervoor zorg te dragen dat
zijn/haar adresgegevens te allen tijde bij de begraafplaatsenadministratie bekend is. Adreswijziging dient binnen 6 maanden
doorgegeven te worden.

