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Nieuws van het begrafenisfonds 
 

 

OVERLEDENEN 2015 

In 2015 zijn 104 overleden inwoners uit Volendam begraven op onze begraafplaats bij de 

Vincentiuskerk. 29 overleden inwoners zijn gecremeerd en 4 overledenen zijn begraven elders in 

Nederland. 

 

RUIMEN GRAVEN ACHTER DE VINCENTIUSKERK 2015 

Eind november zijn de ruimwerkzaamheden afgerond van de graven van overledenen die tussen 

25-09-2001 en 07-11-2002 zijn begraven. Totaal zijn er vorig jaar 120 graven geruimd. Zaterdag  

21 november heeft een groot aantal nabestaanden de begraafplaats bezocht om monumenten of 

ornamenten op te halen. 

 

REKENINGEN NA EEN OVERLIJDEN 

Afgelopen jaar zijn er meer vragen gesteld over de rekeningen die door verschillende 

bedrijven/partijen worden gestuurd aan de nabestaanden.  Het is de nabestaanden niet altijd even  

duidelijk waarom er niet één gezamenlijke rekening wordt gestuurd na een begrafenis of crematie. 

De reden hiervoor is dat er verschillende bedrijven/partijen betrokken zijn bij een uitvaart of 

crematie. 

Om inzichtelijk te maken welk bedrijf/partij nu de nabestaanden een factuur stuurt voor verleende 

diensten hieronder een uitleg van bijv. een kerkelijke uitvaart en begrafenis in de Parochie H.H. 

Maria en Vincentius; 

 

1. De parochie stuurt aan de nabestaanden en een factuur voor de kerk- of uitvaartdienst; 

 

2. Het Begrafenisfonds beheert namens de Parochie het uitvaartcentrum Het Mirakel en de 

begraafplaats achter/naast de Vincentiuskerk. Indien de overledene is begraven stuurt het 

begrafenisfonds een factuur aan de nabestaanden voor de grafrechten.  

Indien voor/tijdens/na de uitvaart gebruik is gemaakt van het uitvaartcentrum, bijv. voor  

opbaren, condoleancebezoek en koffie-/broodtafel na een uitvaart, krijgen de nabestaanden 

voor het gebruik een rekening van het fonds. Deelnemers** van JVA betalen sinds 2011 

namelijk een bedrag per dag(deel) ter dekking van de energie-, schoonmaak- en 

onderhoudskosten. Het opbaren in het uitvaartcentrum is voor deelnemers** van JVA 

gratis*. 

 

3. De uitvaartonderneming stuurt de nabestaanden een factuur voor de overeengekomen 

dienstverlening.  Kosten voor een crematie worden ook door de uitvaartonderneming in 

rekening gebracht bij de nabestaanden. Welke kosten door de uitvaartonderneming in 

rekening gebracht worden ligt aan wat tussen de partijen is afgesproken; 

 

4. Kosten voor het leveren en plaatsen van een grafmonument(steen) op een graf,  of voor het 

leveren van een gedenkplaat aan de muur op het kerkhof worden door de leverancier 

rechtstreeks in rekening gebracht bij de nabestaanden. Welke kosten door de 

leverancier in rekening worden gebracht ligt aan wat tussen de partijen is afgesproken. 

Voor het plaatsen van een gedenkplaat aan de muur op het kerkhof krijgen nabestaanden  

van het begrafenisfonds een factuur voor het plaatsingsrecht; 

 

5. Voor het leveren en plaatsen van een standaard gedenkplaatje met vermelding van naam, 

eventueel bijnaam, geboortedatum en overlijdensdatum op het monument bij het 

asuitstrooiveld stuurt het begrafenisfonds een factuur aan de nabestaanden.  
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GRAFRECHTEN 2016 

Het begrafenisfonds is een vrijwilligersorganisatie. Daarom kan voor 2016 wederom worden volstaan 

met een beperkte tariefstijging van 1,5%. Ook kunnen de kortingen* voor deelnemers** van JVA 

voor 2016 hierdoor gelijk blijven. 

 

 

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. 

€    1.758,00 

 

 

 

€      920,00 

 

 

 

€     666,00 €   1.113,00 

 

 

 

 

TARIEVEN 2016 

 voor niet-deelnemers JVA 

 

€    1.758,00 

 

€      920,00 

 

€     666,00 

 

€   1.113,00 

 

Korting op grafrechten  

 voor deelnemers JVA* 

 

€      645,00* 

- 

 

€      325,00* 

- 

 

€     320,00* 

- 

 

€     320,00* 

- 

 

TARIEVEN 2016 

 voor deelnemers JVA** 

 

€     1.113,00 

 

€      595,00 

 

€     346,00 

 

€     793,00 

 

 

TARIEVEN GEDENKPLAAT OP MUUR EN NAAMPLAATJE ASUITSTROOIVELD OP DE BEGRAAFPLAATS 

 

Omschrijving onderdeel 

 

Plaatsingsrecht voor de een 

gedenkplaat op stenen muur op 

de begraafplaats 

Leveren en plaatsingsrecht 

naamplaatje op het monument 

bij het asuitstrooiveld 

Plaatsingsrecht  

 

€     296,00 €     102,00 

 

TARIEF 2016 

  voor niet-deelnemers JVA 

 

€     296,00 

 

€     102,00 

 

Korting op 

 plaatsingsrechten 

 voor deelnemers JVA* 

 

€       50,00* 

 

                                                           -                                                 

 

€      10,00* 

 

                                                           - 

 

TARIEVEN 2016 

  voor deelnemers JVA** 

 

€     246,00 

 

€      92,00 
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TARIEVEN UITVAARTCENTRUM HET MIRAKEL VOOR NIET-DEELNEMERS JVA 

 

Omschrijving onderdeel 

 

Opbaren in het 

uitvaartcentrum tot  

24 uur (1 dag) incl. 

gebruikskosten 

Opbaren in het 

uitvaartcentrum 

vanaf 24 uur (2 of 

 meerdere dagen) 

 incl. gebruikskosten 

Gebruik koffiekamer  in het 

uitvaartcentrum na de 

uitvaart voor  

niet-deelnemers JVA incl. 

gebruikskosten 

 

TARIEF 2016 voor  

 niet-deelnemers JVA 

 

€     330,00 

 

€     660,00 

 

  €    106,00 

 

 

TARIEVEN UITVAARTCENTRUM HET MIRAKEL VOOR DEELNEMERS JVA** 

 

Omschrijving onderdeel 

 

Opbaren in het 

uitvaartcentrum tot  

24 uur (1 dag) 

Opbaren in het 

uitvaartcentrum 

vanaf 24 uur (2 of 

 meerdere dagen) 

  

Gebruikskosten (energie-, 

onderhouds- en 

schoonmaakkosten) per 

dag(deel) zoals 

condoleancebezoek en 

koffie-/broodtafel 

 

 

TARIEF 2016 voor  

  deelnemers JVA** 

 

   Gratis* 

 

    Gratis* 

 

  €     27,00 

 

*Bij het fonds is geen sprake van ‘in rechte’ afdwingbare kortingen. Kortingen op grafrechten, 

plaatsingsrechten, gebruik uitvaartcentrum zijn afhankelijk van de financiële positie van het fonds. 

Kortingen zijn niet van toepassing in het geval van herbegraven en uitstrooien urn na het verlopen van de 

termijn van grafrust urnengraf. 

 

**Velen waren vroeger – zoals dat heet – lid van het begrafenisfonds. Het fonds noemt hen deelnemers. 

Deelnemers die tot en met 31 december 2006 aangesloten waren bij het begrafenisfonds hebben op dit 

moment bij overlijden een aantal rechten. Het  betreft een korting op de grafrechten voor begraven op de 

begraafplaats bij de Sint Vincentiuskerk en gratis opbaren in het Mirakel.  

   

Kijk voor meer actuele informatie over o.a. tarieven en ruimen op www.begrafenisfondsvolendam.nl

  

 

Bestuur Begrafenisfonds  

Nico Karhof 

Jim Smit 

Kees Veerman 

Cees de Wit 


