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Tarievenlijst begraafplaats Koningshof te 

               Pijnacker per 1 januari 2023 
 

 

 

Als bedoeld in artikel 28 van het Plaatselijke Reglement voor het Beheer van de Kerkelijke 

Begraafplaats van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw, dat verkrijgbaar is bij het 

College van kerkrentmeesters. 

 

I Grafrechten eigen (huur)graf: 

1. Voor het verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven 

houden voor de tijd van 20 jaar wordt geheven: 

  a. Voor een tweediep particulier graf      €   2018 

   Voor een driediep particulier graf      €   3026 

  b. Voor een grafkelder        €   3515 

  c. Voor een kindergraf        €   1061 

d. Voor een urnengraf        €   1061 

e. Voor een urnennis voor 10 jaar, inclusief vergunning en onderhoud €    530 

 

2. Na het verstrijken van de termijn van 20 jaar kan het recht telkens voor 

ten hoogste 5 jaar worden verlengd. Geldend op het tijdstip van de 

aanvraag bedraagt de vergoeding voor de verlenging:  

  a.  Voor een tweediep particulier graf      €    503 

   Voor een driediep particulier graf      €    738 

  b.  Voor een grafkelder         €    879 

  c Voor een kindergraf        €.     87 

  d. Voor een urnengraf        €    131 

  e. Voor een urnennis met maximaal 2 urnen     €    625 

 

  

II Begraven (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur)     

1. Voor het maken van het graf en de begrafenis van een stoffelijk overschot 

van een persoon wordt geheven: 

  a. Overledene is 12 jaar en ouder       €    995 

  b. Overledene is 1 tot 12 jaar       €    495 

  c. Overledene is beneden het jaar, evenals van als levenloos 

   geboren aangegeven kinderen       €    295

   

 2. a.  Voor het begraven of bijzetten van een asbus wordt geheven:   €    495 

  b. Voor het bijzetten van een asbus in de urnenmuur   €      95

   

 3. Verhoging tarief voor het begraven op werkdagen vóór 09.00 uur of  

na 15.00 uur en op zaterdag       + 50 % 

4. Verhoging tarief voor te late aankomst (extra recht, naast rechten 

bedoeld onder II-1 en II-3)        €     150 

 

   

III Grafbedekking en onderhoud 

1. Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van 

een gedenkteken (grafstenen) op een particulier graf, een algemeen graf  

en/of een kindergraf/urnengraf       €    187

  

2. Voor het onderhoud van de grafbedekking én begraafplaats wordt, vanaf 1 

januari van het jaar volgend na plaatsing,  

 a. Voor een particulier graf, voor 10 jaar berekend    €    690   

 b. Voor een algemeen graf, voor 15 jaar berekend    €    585 
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 c. Voor een kindergraf/urnengraf, voor 10 jaar berekend   €    250 

Dit betreft het verzorgen van de beplanting, het jaarlijks reinigen van het 

gedenkteken, het stellen van graven binnen het onderhoudsplan van de 

begraafplaats en het onderhouden van de begraafplaats. Onderhoud dient 

verplicht voor minimaal 10 jaar afgekocht te worden. Zolang het particuliere 

graf of het algemene graf niet door of vanwege het College van 

kerkrentmeesters is geruimd, dient na deze (verplichte) periode van 10 jaar 

c.q. 15 jaar het beschreven onderhoud telkens te worden verlengd met 

minimaal 5 jaar én te worden afgekocht. Restitutie vindt plaats, indien 

ruiming binnen de bedoelde termijn van 5 jaren heeft plaatsgevonden. Bij 

particuliere graven moet het onderhoud worden afgekocht voor de periode 

van de grafhuur.  

 

3. Voor het onderhouden van de begraafplaats, het onderhoud van aangebrachte 

groenbeplanting wordt voor graven zonder gedenkteken per 

10 jaar berekend         €    290 

4. Voor het eenmalig leveren en plaatsen van een grafmarkering   €      55 

5. a.       Voor het eenmalig leveren en plaatsen van een granieten plaat of 

glasplaat voor een urnennis       €    250 

  b. Graveren van tekst in plaat voor een urnennis per letter/cijfer/teken €        9    

 

  

IV Inschrijving- en/of overboekingkosten 

 Voor iedere inschrijving of overboeking van particuliere (huur) graven wordt  

Geheven            €      10    

 

  

V Opgraven en ruimen (op verzoek van nabestaanden) 

1. Voor het opgraven uit een grafruimte na het verstrijken van de  

wettelijk gestelde tijd van thans 10 jaar, behalve wanneer dit  

geschiedt op rechterlijk gezag, wordt geheven      €    995 

2. Voor het opgraven uit een grafruimte binnen de wettelijke 

  gestelde termijn van thans 10 jaar (alleen mogelijk na ontvangst van  

alle toestemmingen en vergunning), wordt geheven    €   1271 

 3. Na opgraven weer begraven in hetzelfde of een ander graf op de 

  begraafplaats, zie onder II Begraven. 

 4. Voor het lichten en weder opleggen van een gedenkteken  

  wordt geheven          €    208 

 

VI Gebruik geluidsinstallatie tijdens de begrafenis      €      60

       

  

 

Aldus vastgesteld door het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Pijnacker 

en Delfgauw. 

 

Deze tarievenlijst is geldig vanaf 1 januari 2023. 

 

 

 

R. van den Berg,       C.P. de Waard 

voorzitter        scriba 

 

      

Beheerder :  Henry de Bruijn, telefoon 015- 3695436 

Dorpskerk email: begraafplaats@pknpijnackerdelfgauw.nl  

 

Administratie: Annette Theeuwsen, tel. 015 - 3697014 
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