Toelichting Tarieven 2018
1ste inlage - grafrechten 20 jaar.
De kosten voor de 1ste inlage zijn opgebouwd uit:
● De grafrechten (20 jaar).
● De kosten bijzetten en toekomstig ruimen.
● De kosten algemeen onderhoud begraafplaats

10 jaar verlenging
De kosten voor 10 jaar verlenging zijn opgebouwd uit:
● De verlenging van de grafrechten met 10 jaar.
● De kosten algemeen onderhoud begraafplaats.

2de inlage binnen 20 jaar
De kosten voor 2de inlage binnen 20 jaar zijn opgebouwd uit:
● De grafrechten 2de inlage, rekening houdende met de termijn 1ste inlage.
● De kosten bijzetten en toekomstig ruimen.
● De kosten algemeen onderhoud begraafplaats, rekening houdende met de termijn 1ste inlage.
Desgewenst kan er bij en tweede of daarop volgende inlage/bijzetting eveneens een verlenging van de grafrechten verkregen worden.

2de inlage na 20 jaar
De kosten voor de 2de inlage na 20 jaar zijn opgebouwd uit:
● De grafrechten (20 jaar)
● De kosten bijzetten en toekomstig ruimen
● De kosten algemeen onderhoud begraafplaats

Urn-graf - Urn-nis
Bij de kosten voor een urn-graf of urn-nis worden naast de kosten zoals hierboven genoemd, ook in rekening gebracht:
● Urn-graf: de kosten voor een eventueel te plaatsen urn keldertje
● Urn-nis: de kosten voor een afdekplaat (exclusief graveren van eigen tekst)

Grafkelders
De RK begraafplaatsen Apeldoorn kent 2 typen grafkelders:
● Oude Beekbergerweg; Grafkelders die reeds geplaatst zijn.
● Arnhemse weg Grafruimte waarin een eigen grafkelder geplaatst mag worden.

Urn-nissen
De RK begraafplaatsen Apeldoorn kent 2 typen urn-nissen:
● Oude Beekbergerweg; Urn-nissen in de urnen-Heuvel.
● Haagwinde en Arnhemseweg; Urnen-nissen in het urnen-plateau.

Reserveren Graf(kelder) of Urn nis
De RK-Begraafplaatsen biedt, op alle drie de begraafplaatsen, de mogelijkheid om een graf(kelder) of urn nis te reserveren, zolang er
voldoende ruimte aanwezig is. In overleg met de beheerder van de begraafplaats kan gekozen worden uit de vrijgevallen graven/nissen.

Afmetingen graven
Ten behoeve van het plaatsen van een grafmonument (eigen kosten rechthebbende) dient u rekening te houden met onderstaande
afmetingen (Lengte x Breedte x Hoogte)
● Graf: 2000 x 1000 x 1200
● Grafkelder Oude Beekbergerweg: 2500 x 2500 x 1200
● Grafkelder Haagwinde, Arnhemse weg: 2000 x 1000 x 1200 ● Urn graf: 500 x 500 x 500
● Kindergraf: 1000 x 500 x 1200
(2000 staat voor 2 meter - 500 staat voor ½ meter)

Plaatsing Monument
Het plaatsen van een monument op een graf / urn-graf / grafkelder is toegestaan na overleg met de beheerder. U dient vooraf een
tekening in te dienen welke na goedkeuring door het bestuur ondertekend zal worden en dienovereenkomstig dient te worden
uitgevoerd. Bij aantoonbare afwijkingen van de ingediende en ondertekende tekening zal het monument op kosten van de
rechthebbende aangepast moeten worden naar het ontwerp welke is overeengekomen. Bij nalatigheid kan het bestuur besluiten tot
verwijdering op kosten van de rechthebbende.

Begraven op Zaterdag
Bij een begrafenis, bijzetting dan wel het openen van een graf op zaterdag, worden de kosten van de bijzetting met 50% verhoogd.

Reglement RK Begraafplaatsen Apeldoorn
De RK Begraafplaatsen Apeldoorn heeft in juli 2012 haar reglement vastgesteld voor het beheer en gebruik van de begraafplaatsen.(In
maart 2016 is er een aanvulling op dit reglement gepubliceerd op de website) Dit reglement wordt aan de nabestaanden, bij eerste
inlage en verlenging overhandigd, het kan ook opgevraagd worden bij het secretariaat. (Adres: Stationsstraat 13 7311 NL Apeldoorn /
055 526 65 00 / secretaris@rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl)
In alle gevallen adviseren wij u om ook kennis te nemen van de publicatie op de website www.rkbegraafplaatsenapeldoorn.nl

