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Kosten begraven in Volendam in 2011 
 

 

GRAFRECHTEN 2011 

De tarieven zijn ten opzichte van 2010 met 5% verhoogd. Stijgende kosten zijn de 

oorzaak. In de komende maanden worden de onderhoudsplannen voor de “oude” 

begraafplaats uitgevoerd. Dan wordt ook bekend welke kosten daarmee gemoeid 

zijn en wat de gevolgen zijn voor de tarieven. Daarom gelden de nieuwe tarieven 

voorlopig tot 1 juli 2011. Wij zullen tijdig bekend maken welke tarieven vanaf1 juli 2011 

gelden. In 2011 blijven de kortingen voor deelnemers JVA nagenoeg gelijk.  

 

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS C.J. CONIJNSTRAAT 

 
Omschrijving onderdeel Algemeen zandgraf 

Vanaf 12 jaar 
Grafrust 13 jaar 

Algemeen zandgraf 
Tot 12 jaar 
Grafrust 13 jaar 

Engelenbak 
Ongeboren /  
Tot 3 maanden. 
Grafrust eeuwig 

Urnengraf 
Grafrust 20 
jaar 

Grafrechten 
Begraven/bijzetting 
Afgeven vergunning tot               
plaatsen monument e.d. 

€    1.590,00 
 
 

 

€      824,56 
 
 

 

€     589,62 €   1.000,39 
 
 

 
 
TARIEVEN 2011 
 voor niet deelnemers JVA 

 
€    1.590,00 

 
€      824,56 

 
€     589,62 

 
€   1.003,39 

 
Korting op grafrechten  
 voor deelnemers JVA 

 
€      645,00 

- 

 
€      324,56 

- 

 
€     319,62 

- 

 
€     320,39 

- 
 
TARIEVEN 2011 
 voor deelnemers JVA 

 
€      945,00 

 
€      500,00 

 
€     270,00 

 
€     680,00 

 

 

TARIEVEN GEDENKMUUR OP DE BEGRAAFPLAATS 

 
Omschrijving onderdeel 
 

Plaatsingsrecht voor de gedenkmuur op de begraafplaats 

Plaatsingsrecht monument  
  op de muur 

€     275,00 

 
TARIEF 2011 
  voor niet deelnemers JVA 

 
€     275,00 

 
Korting op plaatsingsrechten 
voor deelnemers JVA 

 
€       50,00 

- 
 
TARIEVEN 2011 
  voor deelnemers JVA 

 
€     225,00 

 

 

EXTRA KORTING  

In december 2006 is aan de deelnemers van JvA de toezegging gedaan, dat 

gedurende vijf jaar (vanaf 01-01-2007 t/m 31-12-2011) bij overlijden van een deelnemer,  

een extra korting zal worden verstrekt van € 250,-- aan de nabestaanden.  

Volledigheidshalve wordt hierbij vermeld dat bij het fonds geen sprake is van ‘in 

rechte’ afdwingbare kortingen. Kortingen zijn afhankelijk van de financiële positie 

van het fonds. 
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