
KERKHOFCOMMISSIE R.K. Begraafplaats Westdorpe 

Secr. Wilhelminastraat 23  4554 BL Westdorpe tel/fax 0115.452271 

                                                        Email: cdehulsters@zeelandnet.nl 

 Tarieven ingaande 1 jan 2020 
1.GRAVEN (vanaf 13 jaar)     

Omschrijving termijn Bedrag             

Open en sluiten van een graf  €   415 

Pacht van een graf voor 20 j. €   940   

Pacht van een graf voor 30 j. €   1280 

Verlenging pacht voor 10 j. €   265 

Verlenging pacht voor 5 j. €  180 

Verlengingen graven ouder dan 30 jaar 10 j. €  200 

Reservering graf voor 10 j. €  400 
Familiegraf max 4 graven naast  elkaar. Tarief zoals hierboven, maal het aantal graven, 

plus een eenmalige extra toeslag. Grafrecht van familiegraf moet minimaal betaald 

worden tot 20 jaar na de laatst overledene. 

 €   295 

toeslag 

2.KINDERGRAVEN 

Omschrijving Termijn 0 – 1 jaar 2 – 12 jaar 

Open en sluiten van een graf  €                       255 €   270 

Pacht van een graf voor 20 j. €                       180 €    320 

Pacht van een graf voor 30 j. €                       260 €   445 

Verlenging graf voor 10 j. €                        85     €   135   
3.URNMUUR 

Omschrijving termijn 0-1 jaar 2-12 jaar Volwass. (vanaf 13j.) 

 

Plaatsen en leveren 

gedenksteen(excl.graveren) 

 €  225 

 

€   225 

 

€    225 

 

    v. 1 urn v.2 urns 

Pacht voor 20 j. €   175 €  295 € 580 €  1010 

Pacht voor 30 j. €  235 €  360 €  790 € 1370 

Verlenging pacht voor 10 j. €  80 €  140 €  230 € 360 

Verlenging pacht voor 5 j. €  45 €  75 €  145 €  220 

Reservering voor 10 j. -------------- ---------- €  325 €  595 

Verwijderen en terugplaatsen 

steen** 

 € 195 € 195 €  195 €  195 

Idem incl. leveren nieuwe steen  €  300 € 300 €  300 €  300 
4.BEGRAVEN VAN URNEN 

Omschrijving termijn bedrag 

Begraven urn in gewoon graf - pacht 20 j. €  860 

idem 30 j. €  1150 

Openen en sluiten voor begraven urn (excl.kosten urnbak!)  €  215  

Begraven urn in bestaand graf - pacht 20 j. €  490 

Openen en sluiten voor begraven urn in bestaand graf  €  220 

Verlenging graf (waarin lijk+urn) 10 j. €  360 

idem 5 j. €  220 

Begraven urn in een urngraf  (incl.urnbak) 20 j. €  780  € * 1240 

Idem 30 j. €  1130  €*1480 

Reserveren van urngraf 10 j.  € 335* 630 

Openen en sluiten voor begraven urn in urngraf  €  195 

5.STROOIVELD 

Omschrijving termijn bedrag 

Uitstrooien as incl. herdenkingsplaatje op muur 20 j. € 330 

Idem voor kinderen t/m 12 jaar 20 j. € 205 

Verlengen termijn herdenkingsplaatje 10 j. € 50 
Bij uitzonderingen op bovenstaande wordt tarief door de commissie vastgesteld. 

Verlengingen urngraf is gelijk aan verlengingen urnmuur 

*  het eerste tarief is met 1 urn in  1 graf en tweede tarief met 2 urnen in een graf. 

**risico breuk bij uithalen is voor opdrachtgever 

De eerste termijn voor begraving of plaatsen urn is altijd minimaal  20 jaar. 

 


