
 

  

 

Tarieventabel behorende bij de 

Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020 
 

Grafrechten per jaar 

1.1 1e afdeling Noorderbegraafplaats € 244,20 

1.2 Overige begraafplaatsen en 2e afdeling Noorderbegraafplaats € 122,09 

1.3 Kindergraf € 61,03 

1.4 Urnengraf € 122,09 

1.5 Urnennis € 61,03 

1.6 Overgangsregeling: verlenging 1e afdeling gevestigd voor 1-1-2010 € 155,55 

Begraven / asbezorging 

2.1 Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur   
2.1.1 Volwassene € 917,33 

2.1.2 Kind van 1 tot 12 jaar € 458,65 

2.1.3 kind tot 1 jaar alsmede doodgeborene € 229,31 

2.1.4 Foetus (van minder dan 24 weken) € 114,63 

2.1.5 Asbusbijzetting in een graf € 458,65 

2.1.6 Asbusbijzetting in een urnennis € 229,31 

2.1.7 Asbusbijzetting op een graf € 114,63 

2.1.8 Verstrooien van as € 114,63 

2.2 Op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 

en 12.00 uur bedraagt het tarief 150% van het tarief zoals vermeld onder 2.1 
  

2.3 Op zon- en feestdagen, op maandag t/m vrijdag buiten 08.00 en 18.00 uur of op zaterdag buiten 10.00 en 

12.00 uur bedraagt het tarief 225% van het tarief zoals vermeld onder 2.1 
  

2.4 Voor elke gelijktijdige begraving/bijzetting in hetzelfde graf bedraagt het tarief 50% van het tarief onder 2.1, 2.2 

of 2.3) 
  

2.5 Begraven in de derde laag (eenmalige extra kosten per graf) € 458,65 

  

Opgraven, ruimen en schudden 

3.1 Ruimen van een graf of opgraven van een individueel lijk € 818,81 

3.2 Ruimen van een kindergraf of opgraven van een individueel kinderlijk € 409,40 

 3.4 Opgraven van een lijk binnen de termijn van grafrust € 1.637,66 

3.5 Opgraven van een kinderlijk binnen de termijn van grafrust € 818,81 

3.6 Opgraven van asbussen uit een graf € 234,80 

3.7 Verwijderen van asbussen uit een urnennis € 117,39 

3.8 Op- en herbegraving van asbussen uit een graf in geval van een bijzetting € 234,80 

3.9.1 Verstrekking van een beenderkistje € 128,53 

3.9.2 Verstrekking van een lijkkist € 449,89 

Onderhoud grafbedekkingen / onderhoudsbijdrage per jaar 

4.1.1 Onderhoud grafbedekking graven voor onbepaalde tijd € 53,05 

4.1.2 Onderhoud als bedoeld in 4.1.1 voor een dubbelgraf indien duidelijk sprake is van één grafbedekking € 79,60 

   

4.3 Overgangsregeling jaarbetalers voor 1989: Noorderbegraafplaats € 63,95 

4.4 Overgangsregeling jaarbetalers voor 1989: Huizumerbegraafplaats € 51,01 

4.5 Overgangsregeling jaarbetalers voor 2014: Onderhoudsbijdrage begraafplaatsen voormalig Boarnsterhim per 

graf per jaar 

€ 51,01 

4.6 Overgangsregeling jaarbetalers voor 2014: Onderhoudsbijdrage begraafplaatsen voormalig Boarnsterhim 

per urnennis per jaar 

€ 33,99 

4.7 Overgangsbepaling jaarbetalers voor 2014: het van gemeentewege onderhouden van gedenktekenen in voorma- 

lig Boarnsterhim per m2 per jaar 

€ 51,01 
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Diversen 

5.1 Verrichten van werkzaamheden op de begraafplaats, per medewerker   
5.1.1 op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur, per uur € 70,39 

5.1.2 buiten de tijden genoemd in 5.1.1, per uur € 105,60 

5.2.1 Gedenkplaatje op zuil strooiveld Noorderbegraafplaats (voor 20 jaar) € 268,36 

5.2.2 Naambordje op graf (voor maximaal de termijn van het grafrecht) € 134,16 

5.2.3 Natuurstenen afdekplaat op nis in urnenmuur (voor maximaal de termijn van het grafrecht) € 268,36 

5.3 Vergunning grafkelder € 801,16 

5.4.1 Overschrijven van particuliere graven in een daartoe bestemd register per graf € 27,88 

5.4.2 Verstrekken van een duplicaatbewijs van het recht tot begraven per graf € 27,88 

5.5 Gebruik mobiele geluidsinstallatie, per keer € 35,53 

  
Aula’s Noorder- en Huizumerbegraafplaats 

6.1 Gebruik aula   
6.1.1 eerste half uur € 142,12 

6.1.2 tweede en elk volgend half uur, per half uur € 71,04 

6.2 CD-opname van de uitvaartdienst € 35,53 

   

 
 

 


