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Nieuws van het begrafenisfonds Jozef van Arimathea 
 

OVERLEDENEN 2016 

In 2016 zijn 104 overleden inwoners uit Volendam begraven op onze begraafplaats bij de 

Vincentiuskerk. 29 overleden inwoners zijn gecremeerd en 1 overledene is begraven elders in 

Nederland. 1 overledene heeft zijn lichaam beschikbaar gesteld aan de wetenschap. In totaal zijn 

vorig jaar 135 inwoners uit Volendam overleden. 

 

RUIMEN GRAVEN ACHTER DE VINCENTIUSKERK 

Eind november 2016 zijn de ruimwerkzaamheden afgerond van de graven van overledenen die 

tussen 08-11-2002 en 06-11-2003 zijn begraven. Totaal zijn er vorig jaar 120 graven geruimd. 

Zaterdag 19 november heeft een groot aantal nabestaanden de begraafplaats bezocht om 

monumenten of ornamenten op te halen. Voor 2017 staat geen ruiming gepland. 

 

GRAFRECHTEN 2017 

Het begrafenisfonds JVA is een vrijwilligersorganisatie. Daarom kan voor 2017 wederom worden 

volstaan met een beperkte tariefstijging van 1½ %. Ook kunnen de kortingen* voor deelnemers** 

van JVA (Jozef van Arimathea) voor 2017 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 voor 

onbepaalde 

termijn 

Urnengraf 

Grafrust 20 

jaar 

Grafrechten 

Begraven/bijzetting 

Afgeven vergunning tot               

plaatsen monument e.d. 

€    1.776,00 

 

 

 

€      929,00 

 

 

 

€     673,00 €   1.124,00 

 

 

 

 

TARIEVEN 2017 

 voor niet-deelnemers JVA 

 

€    1.776,00 

 

€      929,00 

 

€     673,00 

 

€   1.124,00 

 

Korting op grafrechten  

 voor deelnemers JVA* 

 

€      645,00* 

- 

 

€      325,00* 

- 

 

€     320,00* 

- 

 

€     320,00* 

- 

 

TARIEVEN 2017 

 voor deelnemers JVA** 

 

€     1.131,00 

 

€      604,00 

 

€     353,00 

 

€     804,00 
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TARIEVEN GEDENKMUUR EN 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 

Uitstrooien as op 

het uitstrooiveld 

 

Plaatsingsrecht  

 

€     299,00 €     103,00 €      50,00 

 

TARIEF 2017  voor  

 niet-deelnemers JVA 

 

€     299,00 

 

€     103,00 

 

€      50,00 

 

Korting op 

 plaatsingsrechten 

 voor deelnemers JVA* 

 

€      50,00* 

 

                                           

-                                                                                                        

 

€      10,00* 

 

                                            -                         

 

N.v.t. 

 

                                

- 

 

TARIEVEN 2017 

  voor deelnemers  JVA** 

 

€     249,00 

 

€      93,00 

 

€      50,00 

 

TARIEVEN UITVAARTCENTRUM HET MIRAKEL VOOR DEELNEMERS ** 

 

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 2017 voor  

  deelnemers JVA** 

 

   Gratis* 

 

    Gratis* 

 

  €     28,00 

 

TARIEVEN UITVAARTCENTRUM HET MIRAKEL VOOR NIET-DEELNEMERS  

 

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 2017 voor  

 niet-deelnemers JVA 

 

€     333,00 

 

€     666,00 

 

  €    107,00 

 

*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 as 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.  
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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 


