
1 mei 2018 
 
 
 
 
 
 

TARIEVENLIJST VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

RIED, SKINGEN, SLAPPETERP, ZWEINS, PEINS, SCHALSUM, DONGJUM EN BOER 
 
Deze lijst vervangt de tot op heden geldende lijst van 2013 en gaat in op 1 mei 2018 
 
 

1. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen algemeen onderhoud of begraafplaats 
onderhoud en monumenten onderhoud. 

2. In het reglement wordt duidelijk omschreven wat de rechten en plichten zijn van de beheerder 
en de rechthebbende. 

3. Rondom de monumenten wordt het regelmatig onkruid vrij gehouden en de monumenten 
krijgen tenminste één maal per jaar een anti-alg/mos behandeling 

4. De 10% plaatsingskosten van het monument worden niet meer doorberekend in de 
aanschafprijs van het monument.  

5. Er worden geen kosten meer berekend voor het verwijderen van grafmonumenten, vanaf nu is 
dit verwerkt in het onderhoudsbedrag, uitgezonderd bestaande grafkelders. De kosten van 
ruiming hiervan komen voor rekening van de eigenaar. 

6. Het onderhoudsbedrag is een jaarbedrag. De nota wordt ieder jaar in mei verstuurd. 
7. Bij afkoop van het onderhoud wordt 2% indexering op jaarbasis berekend. 
8. Bij afkoop voor 1 mei 2018 blijven betaalde bedragen en afspraken ongemoeid. 

 
 
Het onderhoudsbedrag wordt verdeeld in de volgende categorieën: 
 

Cat. Omschrijving 
Onderhouds bedrag 
per jaar 

Afkoop  
10 jaar 

Afkoop  
25 jaar 

A 
Enkelgraf zonder steen 
of grafbedekking 

€ 27,50 € 301,12 € 880,83 

B Enkelgraf met steen € 38,50,- € 421,56 € 1233,17 

C Enkel graf met plateau € 44,- € 481,79 € 1409,33 

D Dubbel graf met steen € 71,50,- € 782,91 € 2290,17 

E Dubbelgraf met plateau € 77,- € 843,13 € 2466,33 

 
Andere Tarieven: 
 

 Aankoop graf     € 350,- 

 Urn bijplaatsen in bestaand graf  €  75,- 

Aldus vastgesteld door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ried-
Skingen c.a. in de vergadering van 5 april 2018 en goedgekeurd door de kerkenraad in de 
vergadering van 18 april 2018 
 
College van kerkrentmeesters:  B. Wijma 
  J. Doevendans 
  M. van der Wal 


