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Tarieven 2020

Algemene Begraafplaats Sint Janshof  Pijnacker-Nootdorp

INHOUDSOPGAVE

1.0 Voor een begrafenis van een overledene heeft u te maken met de volgende kosten:

1.1 Begraafrecht: Kosten voor het maken van het graf en de begrafenis.

Dit zijn de begraafkosten ten behoeve van een begrafenis in een pariculier graf.
1.2 Begraafrecht algemeen graf: Kosten huur van een algemeen graf gedurende een termijn van 10 jaar.

Een algemeen graf is geen particulier graf en de termijn voor hetzelfde graf kan niet worden verlengd.

1.3 Grafrecht particulier graf: Kosten voor huur van een nieuw particulier graf. Diverse termijnen mogelijk.

1.4 Verlenging periode van grafrecht particulier graf / kindergraf. 

1.45 Grafrecht en afkoop onderhoud voor onbepaalde tijd, conform voorwaarden reglement

1.5 Afkoop onderhoud: Afkoop verplicht bij alle graven.

1.6 Vergunning monument: Kosten worden in rekening gebracht indien monument wordt gewenst.

1.7 Monument afnemen en herplaatsen: Kosten inzake afnemen en terugplaatsen van een bestaand monument.

1.9 Ruimingen en opgravingen: Kosten worden in rekening gebracht.

2.0 Voor urnengraven heeft u te maken met de volgende kosten:

2.1 Begraafrecht urnengraf: Kosten voor het maken van het graf en de begrafenis van de urn.

Dit zijn de begraafkosten ten behoeve van een particulier urnengraf.
2.2 Grafrecht particulier urnengraf: Kosten voor huur van een nieuw particulier urnengraf. Diverse termijnen mogelijk.

2.3 Verlenging periode van grafrecht particulier urnengraf: Het is mogelijk de termijnen te verlengen.

2.4 Afkoop onderhoud: Afkoop verplicht bij alle urnengraven.

2.5 Vergunning monument: Kosten worden in rekening gebracht indien monument wordt gewenst.

2.6 Monument afnemen en herplaatsen: Kosten inzake afnemen en terugplaatsen van een bestaand monument.

2.8 Ruimingen en opgravingen: Kosten worden in rekening gebracht.

3.0 Voor asverstrooiing heeft u te maken met de volgende kosten:

3.1 Asverstrooiing in aanwezigheid van familie. 

3.2 Asverstrooiing zonder aanwezigheid familie. 

4.0 Voor urnennis (columbarium) heeft u te maken met de volgende kosten:

4.1 Plaatsingsrecht columbarium: Kosten bijzetten/plaatsen van de urn in een gesloten eigen nis

4.2 Recht op nis: Kosten voor huur van nis in columbarium. Diverse termijnen mogelijk

4.3 Verlenging periode van recht op nis: Het is mogelijk de termijnen te verlengen.
4.4 Inscriptie/tekst:  Kosten per teken op de natuurstenen plaat van de nis.
4.5 Diversen kosten: Zie nota steenhouwer.

4.7 Naamplaatje op herdenkingszuil

5.0 Voor asbestemming inclusief aanplant boom heeft u te maken met de volgende kosten:

5.1 Begraaf/plaatsingsrecht.
5.2 Plantrecht 30 jaar (inclusief boom).

5.3 Beschermbeugel met naamplaat.
5.4 Afkoop onderhoud 30 jaar.

6.0 Overige kosten begraafplaats Pijnacker-Nootdorp

6.0 Opbaren: Kosten van het gebruik van de opbaarkamer. 

6.1 Aula: Kosten van het gebruik aula.

6.2 Condoleance-/koffiekamer: Kosten van het gebruik condoleance-/koffiekamer.

6.3 Catering: Kosten van de consumpties en bediening

6.4 Geluidsopname: Opname van de auladienst op een geluidsdrager.

6.5 Kosten begeleiding en bepaling graflocatie: Begeleiding familie reservering particulier graf

6.6 Kosten gebruik schouder-draagbaar: 8 personen, instelbare schouderhoogte.

6.7 Kosten geluidsversterking bij graf.

6.8 Kosten van uitloop: Kosten wegens uitloop of te laat arriveren.

6.9 Tijdelijke grafmarkering: Tijdelijke gegraveerde naamsaanduiding.  
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1.00 Kosten van een begrafenis van een overledene
In het begraaftarief is begrepen  de grafloop voor maximaal 30 minuten en het gebruik 

van de ontvangstruimtes voorafgaand aan de dienst.

Algemeen graf 
1.21 Begraafrecht algemeen graf: Kosten huur algemeen graf gedurende een termijn van 10 jaar.

In algemene graven worden meerdere overledene begraven afkomstig van verschillende families.

Verlenging van de termijn is niet mogelijk; herbegraven in hetzelfde graf is niet mogelijk.

Begraafrecht algemeen graf (begraven maandag t/m vrijdag na 8.30 uur en voor 15.00 uur)

Algemeen kindergraf  0 < 1 jaar 456,00
Algemeen kindergraf  1 < 12 jaar 715,00
Algemeen graf vanaf 12 jaar 1171,00

1.22 Voor begraven maandag t/m vrijdag na 15.00 uur en op zaterdag geldt een toeslag van 262,00

Particulier graf
1.11 Begraafrecht in particulier graf  (maandag t/m vrijdag na 8.30 uur en voor 15.00 uur)

Kosten voor het maken van het graf en de begrafenis in een particulier graf
Leeftijd 0 < 1 jaar 263,00
Leeftijd 1 < 12 jaar 518,00
Leeftijd vanaf 12 jaar 779,00

1.12 Voor begraafrecht -maandag t/m vrijdag na 15.00 uur en op zaterdag-  geldt een toeslag van 262,00

1.3 Grafrecht particulier graf: Kosten voor huur van een nieuw particulier graf (2 overledenen per graf):

1.31 Grafrecht particulier graf schuin gepositioneerd ten behoeve van een vlakke gedenksteen.

a. Grafrecht gedurende 20 jaar 1818,00
b. Grafrecht gedurende 30 jaar 2593,00
c. Grafrecht verlenging 10 jaar 908,00

1.32 Grafrecht particulier graf vlak gepositioneerd ten behoeve van een staande gedenksteen.

a. Grafrecht gedurende 20 jaar 1818,00
b. Grafrecht gedurende 30 jaar 2593,00
c. Grafrecht verlenging 10 jaar 908,00

1.33 Grafrecht particulier graf gepositioneerd ten behoeve van een gedenksteen naar eigen keuze.

a. Grafrecht gedurende 20 jaar 1818,00

b. Grafrecht gedurende 30 jaar 2593,00
c. Grafrecht verlenging 10 jaar 908,00

1.35 Toeslag grafkelder
Toeslag voor aanschaf en plaatsing grafkelder 5186,00

1.41 Verlenging periode van grafrecht particulier graf: Indien resterende looptijd van het bestaande grafrecht 

korter is dan 10 jaar (wettelijke termijn van grafrust) dan is men verplicht het grafrecht te verlengen met 10 jr.

1.42 Verlenging periode van grafrecht kindergraf met 10 jaar 196,00

Particulier graf voor onbepaalde tijd 
1.11 Begraafrecht in particulier graf  (maandag t/m vrijdag na 8.30 uur en voor 15.00 uur)

Kosten voor het maken van het graf en de begrafenis in een particulier graf
Leeftijd 0 < 1 jaar 263,00
Leeftijd 1 < 12 jaar 518,00
Leeftijd vanaf 12 jaar 779,00

1.12 Voor begraafrecht -maandag t/m vrijdag na 15.00 uur en op zaterdag-  geldt een toeslag van 262,00

Eenmalige afkoop ineens:

1.45 Grafrecht particulier graf: Kosten voor huur van een nieuw particulier graf (1 overledene per graf): 4999,50

1.46 Afkoop onderhoud particulier graf: Onderhoud onbepaalde tijd 3927,00
1.47 Kosten bekisting graf 680,00
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1.5 Afkoop onderhoud: Afkoop verplicht bij alle graven

Dit betreft het onkruidvrij houden van het graf, het 1x per jaar reinigen van het monument en het stellen van graven

binnen het onderhoudsplan van de begraafplaats; tevens een bijdrage aan de algemene onderhoudskosten
van de begraafplaats. Onderhoud dient voor minimaal 10 jaar afgekocht te worden (verplicht). Bij particuliere
graven dient na 10 jaar opnieuw het onderhoud te worden afgekocht indien dit niet direct voor de hele termijn 
van grafrecht is gedaan. Bij in gebrekeblijven van de betaling heeft de begraafplaats het recht het
graf van rechthebbende terug te vorderen.

1.51 Kindergraf: Onderhoud gedurende 10 jaar 196,00
1.52 Algemeen graf: Onderhoud gedurende 10 jaar 325,00
1.53 Particulier graf: Onderhoud gedurende 10 jaar 779,00
1.54 Particulier graf: Onderhoud gedurende 20 jaar 1428,00
1.55 Particulier graf: Onderhoud gedurende 30 jaar 2075,00

1.6 Vergunning monument: Voor het plaatsen van een gedenksteen op graf:

1.61 Vergunning monument op kindergraf 99,00
1.62 Vergunning monument algemeen graf 196,00
1.63 Vergunning Vlak monument particulier graf 293,00
1.64 Vergunning Staand monument particulier graf 325,00
1.65 Vergunning Overige monumenten particulier graf 325,00

1.7 Monument : Kosten inzake afnemen en terugplaatsen van een bestaand monument

(indien het monument zich uitstrekt over 1 graf):

1.71 Machinaal afnemen en terugplaatsen staand monument particulier graf (per graf) 162,00
1.72 Handmatig afnemen en terugplaatsen staand monument particulier graf (per graf) 339,00
1.73 Toeslag afnemen en terugplaatsen liggend monument (per graf) 119,00

1.9 Ruimingen en opgravingen: Gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

1.91 Ruiming van het stoffelijk overschot na afloop grafrust en na afloop termijn grafrecht 130,00

1.92 Opgraven stoffelijk overschot voor afloop wettelijke termijn

(alleen mogelijk na ontvangst van alle toestemmingen en vergunning): 

a Opgraven ten behoeve van herbegraven op onze begraafplaats 779,00
b Herbegraven op onze begraafplaats zonder familie 779,00
c Herbegraven op onze begraafplaats met familie 942,00

d Kist ten behoeve van opgraving en herbegraving 325,00

1.93 Opgraven stoffelijk overschot na afloop wettelijke termijn:

a Opgraven ten behoeve van herbegraven met bestemming elders 1038,00

b Opgraven ten behoeve van herbegraven op onze begraafplaats 651,00
c Herbegraven op onze begraafplaats zonder familie 651,00
d Herbegraven op onze begraafplaats met familie 811,00
e Kist ten behoeve van opgraving en herbegraving 325,00

1.94 Vergunning/Leges ten behoeve van opgraving en herbegraving 99,00
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2.0 Urnengraven (particulier urnengraf) ten behoeve van bijzetting van max. 3 asbussen.

2.11 Begraafrecht urnengraf: (Maandag t.m. Vrijdag na 8.30 uur en voor 15.00 uur)

Kosten voor het maken van het graf en de begrafenis in een particulier urnengraf 518,00
2.12 Begraafrecht urnengraf: (Maandag t.m. Vrijdag na 15.00 uur en op zaterdag)

Kosten voor het maken van het graf en de begrafenis in een particulier urnengraf 779,00
2.13 Begraafrecht in bestaand unengraf: (Maandag t.m. Vrijdag na 8.30 uur en voor 15.00 uur)

(Bijzetting Urn) 391,00

2.14 Begraafrecht in bestaand urnengraf: (Maandag t.m. Vrijdag na 15.00 uur en op zaterdag)

(Bijzetting Urn) 583,00

2.2 Grafrecht particulier urnengraf: Kosten voor huur van een nieuw particulier urnengraf. 

Grafrecht gedurende 20 jaar 908,00
Grafrecht gedurende 30 jaar 1297,00

2.3 Verlenging periode van grafrecht particulier urnengraf: Het is mogelijk de termijnen te verlengen.

a Grafrecht verlenging 10 jaar 456,00

b Grafrecht verlenging 20 jaar 779,00

c Grafrecht verlenging 30 jaar 1169,00

2.4 Afkoop onderhoud: Afkoop verplicht bij alle urnengraven.

Dit betreft het onkruidvrij houden van het urnengraf, het 1x per jaar reinigen van het monument en het stellen van 

urnengraven binnen het onderhoudsplan van de begraafplaats; tevens een bijdrage aan de algemene 
onderhoudskosten van de begraafplaats. Onderhoud dient voor minimaal 10 jaar afgekocht te worden (verplicht).
Bij urnengraven dient na 10 jaar opnieuw het onderhoud te worden afgekocht indien dit niet direct voor de hele
termijn van grafrecht is gedaan. Bij in gebreke blijven van de betaling  heeft de begraafplaats het recht
het urnengraf van rechthebbende terug te vorderen.

2.41 Particulier urnengraf: Onderhoud gedurende 10 jaar 391,00
2.42 Particulier urnengraf: Onderhoud gedurende 20 jaar 715,00
2.43 Particulier urnengraf: Onderhoud gedurende 30 jaar 1038,00

2.5 Vergunning monument: Kosten worden in rekening gebracht indien monument wordt gewenst.

2.51 Vergunning vlak monument particulier urnengraf 144,00

2.52 Vergunning staand/liggend monument particulier urnengraf 162,00

2.6 Monument : Kosten inzake afnemen en terugplaatsen van een bestaand monument.

2.61 Afnemen en terugplaatsen monument particulier urnengraf 162,00

2.8 Ruimingen en opgravingen:

2.81 Ruiming van de asbus na afloop termijn grafrecht

Uitstrooien as zonder bijzijn van Familie 130,00
Uitstrooien as met bijzijn van Familie 162,00

2.82 Opgraving van de asbus voor afloop termijn grafrecht.

a Opgraven ten behoeve voor herbegraven elders 391,00

b Opgraven ten behoeve voor herbegraven op onze begraafplaats 263,00

c Herbegraven op onze begraafplaats zonder familie 263,00

d Herbegraven op onze begraafplaats met familie 325,00
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3.0 Asverstrooiing 

Asverstrooiing in aanwezigheid van familie: 

3.11 (Maandag t.m. Vrijdag na 8.30 uur en voor 15.00 uur) 202,00
3.12 (Maandag t.m. Vrijdag na 15.00 uur en op zaterdag) 330,00

Asverstrooiing zonder aanwezigheid familie: 

3.21 (Maandag t.m. Vrijdag na 8.30 uur en voor 15.00 uur) 130,00

3.22 (Maandag t.m. Vrijdag na 15.00 uur en op zaterdag) 263,00

4.0 Urnennis (columbarium) 

In de Urnennis kan een asbus worden geplaatst, waarna de nis met een natuurstenen plaat wordt afgesloten.
Nabestaanden kunnen op de natuurstenen plaat een inscriptie/tekst laten aanbrengen. 

4.1 Plaatsingsrecht Columbarium: Kosten bijzetten/plaatsen van de urn in een gesloten nis

(inclusief natuurstenen afdekplaat).

4.11 Plaatsen van de Urn in de Nis (Maandag t.m. Vrijdag na 08.30 uur en voor 15.00 uur) 518,00
4.12 Plaatsen van de Urn in de Nis (Maandag t.m. Vrijdag na 15.00 uur en op Zaterdag) 651,00
4.13 Plaatsen van tweede Urn in de Nis, incl. 5 jaar verlenging (ma tm vr  na 08.30 uur en voor 15.00 uur) 518,00

Recht op nis: Kosten voor huur van nis in columbarium.

4.2 Recht op nis: Gedurende 5 jaar 391,00

4.3 Verlenging periode van recht op nis: gedurende periode van 5 jaar 263,00

4.4 Inscriptie/tekst: Kosten per teken op de natuurstenen plaat van de nis 7,00

4.5 Diversen kosten volgens opgave steenhouwer.

4.7 Herdenkingszuil

4.7 Naamplaatje op herdenkingszuil 30 jaar  150 x 60 mm 108,00

5.0 Asboom

5.1 Begraaf/plaatsingsrecht 518,00

5.2 Plantrecht 30 jaar (inclusief boom) 1395,00

5.4 Afkoop onderhoud 30 jaar 1188,00

5.5 Beschermbeugel met naamplaat 123,00

5.6 Beschermbeugel in RAL kleur met naamplaat 187,00

5.7 Extra naamplaatje 80,00

Het plantseizoen loopt van eind oktober tot eind maart. 
5.8 Meerprijs voor plaatsing buiten het seizoen, wordt op aanvraag bepaald.

5.9 Astoevoeging extra overledene 262,00

6.5 Kosten begeleiding en bepaling graflocatie: 65,00
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6.0 Overige kosten begraafplaats Pijnacker-Nootdorp

6.01 Opbaren: Max. 6 nachten, inclusief 2 bezoeken van 45 minuten en afscheid voor vertrek 663,00
30 minuten, koffie en thee tot 50 consumpties

6.02 Opbaren zonder bezoek: gebruik koeling en afscheidnemen voor vertrek <50personen 451,00
6.03 Opbaren in 24 uurs kamer 824,00
6.04 Opbaren: extra bezoek 122,00
6.05 Opbaren: extra dagen 90,00
6.06 Opbaren: Extra inzet medewerker indien bezoek > 50 personen, per uur 48,00

6.09 Extra koffie/thee tijdens bezoek 2,30

6.11 Aula: Kosten van het gebruik aula ½ uur zonder gebruik geluidsinstallatie 263,00
6.13 Aula: Kosten van het gebruik aula ½ uur met gebruik geluidsinstallatie 328,00
6.12          extra tijd per ¼ uur 53,00
6.14 Aula: Kosten van organist en orgel werkelijke kosten worden gefactureerd
6.15 Aula: Kosten van het gebruik aula ½ uur (zonder begrafenis/bijzetting), 416,00

         extra tijd per ¼ uur 64,00
6.16 Aula (Maandag t.m. Vrijdag na 15.00 uur en op Zaterdag,  toeslag ) 132,00

6.2 Condoleance-/Koffiekamer: Kosten van het gebruik condoleance-/koffiekamer ½ uur 130,00
6.21          extra tijd per ¼ uur 53,00

6.3 Catering: Kosten van de consumpties en bediening volgens opgave cateraar 

6.4 Geluidsopname: Opname van de auladienst op een geluidsdrager 41,00

6.5 Kosten begeleiding en bepaling graflocatie:
Begeleiding familie bij reservering locatie particulier graf 66,00

6.6 Kosten gebruik schouder-draagbaar (8 personen, instelbare schouderhoogte) 73,00

6.7 Kosten geluidsversterking bij het graf 77,00

6.8 Kosten van uitloop:
Kosten van uitloop per 1/4 uur 53,00

6.9 Naamplaat graf: Tijdelijk (met een maximum van 2 maanden na de begrafenis)

kan tot aan inrichting grafmonument een tijdelijke naamplaat bij het graf 96,00
worden geplaatst. (Naamplaat, inclusief graveren, verzendkosten en standaard)

6.91 Naamplaat met foto 135,00

7.0 Administratieve kosten 66,00

Indien kosten niet genoemd zijn in dit tarievenoverzicht zal op verzoek voor de betreffende dienst, 
het tarief bepaald worden.
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