
Kosten begraven
De kosten die u betaalt voor een begrafenis of crematie 
zijn afhankelijk van de persoonlijke keuzes die u daarin 
maakt. Sommige mensen hebben een overlijdens-
verzekering afgesloten, maar die vergoedt vaak niet
alle kosten. Het is daarom verstandig om bij leven al 
inzicht te hebben in de verschillende keuzes en de 
daarbij behorende kosten.

De gemeente berekent kosten voor de diensten en faciliteiten 
die zij aanbiedt. Denk hierbij aan de kosten voor het verlenen van grafrecht of het 
plaatsen van een urn. De gemeentelijke kosten zijn maar een deel van de totale 
kosten die bij een begrafenis of crematie horen. Ook bijvoorbeeld de diensten van 
de uitvaartondernemer, de uitvaartceremonie en een gedenkteken maken deel uit 
van de kosten.

Tarieven
Wat de gemeentelijke kosten betreft zit het grootste verschil in de keuze voor een 
algemeen of een particulier(e) graf/nis. Hieronder vindt u de meest voorkomende 
tarieven van 2022. 

Omschrijving Termijn Kosten

Uitgifte particulier graf 2 personen 25 jaar € 1.752,50

Onderhoudskosten particulier graf 2 personen 25 jaar € 2.626,25

Uitgifte algemeen graf 1 persoon 15 jaar €    102,-

Onderhoudskosten algemeen graf 1 persoon 15 jaar €    787,75

Uitgifte particuliere urnnennis 10 jaar €    175,50

Onderhoudskosten particuliere urnennis 10 jaar €    525,25

Begraafrecht (het daadwerkelijke begraven) €    965,-

Bijzetten van urn in nis of graf €    300,-

Vergunning grafbedekking €    193,-



Voorbeeldberekening
Hieronder vindt u ter verduidelijking van de tarieven een voorbeeldberekening van de 
gemeentelijke kosten die u kunt verwachten. 

Voorbeeld: kosten begrafenis nieuw particulier graf voor 2 personen voor 25 jaar

Omschrijving Termijn Kosten

Uitgifte particulier graf 2 personen 25 jaar € 1.752,50

Onderhoudskosten particulier graf 2 personen 25 jaar € 2.626,25

Begraafrecht (het daadwerkelijk begraven) per overledende € 965,-

Klokluiden per overledende € 61,-

Vergunning grafbedekking eenmalig € 193,-

Totaal € 5.597,75

Voorbeeld: kosten begrafenis algemeen graf voor 1 persoon voor 15 jaar

Omschrijving Termijn Kosten

Uitgifte algemeen graf 15 jaar € 102,-

Onderhoudskosten algemeen graf 15 jaar € 787,75

Begraafrecht (het daadwerkelijk begraven) per overledende € 965,-

Klokluiden per overledende € 61,-

Vergunning grafbedekking eenmalig € 193,-

Totaal € 2.108,75

Let op!
In de 2 voorbeelden zijn 
alleen de gemeentelijke 
kosten weergegeven en 
dus niet de overige
bijkomende kosten zoals 
benoemd in alinea 2. De gemeente 

helpt u verder
14 0186
www.gemeentehw.nl


