
 

 

 

Tarieven begraafplaatsen te Schijndel, 
Gemonde, Sint-Michielsgestel, en 
Maaskantje met ingang van 1 januari 
2023 

Tarieven begraafplaats bij de kerk Den 
Dungen aan het Grinsel en Litserstraat 
met ingang van 1 januari 2023 
 

Form:0681-Alg 

Soort graf Soort rechten 
Eerste 20 

jaren 
Verlenging 

10 jaren 
Verlenging  

5 jaren  
Eerste 20 

jaren 
Verlenging 

10 jaren 
Verlenging 

5 jaren 
 

          

 
ENKEL GRAF * Grafrechten  € 1.390,00 €     625,00 €     320,00 € 1.650,00 €     750,00 €    380,00 

 

 
DUBBELDIEP GRAF ** Grafrechten € 1.620,00 €     725,00 €     370,00 € 1.920,00 €     870,00 €    350,00 

 

 
DUBBELBREED GRAF 
***  

Grafrechten € 1.860,00 €     825,00 €     425,00 € 2210,00 €     990,00 €    510,00 
 

 
FAMILIEGRAF ****  Grafrechten € 2.250,00 € 1.050,00 €     535,00 € 2.684,00 €   1296,00 €    640,00 

 

 
KINDERGRAF # Grafrechten €    695,00 €    312,50 €     165,00 €    825,00 €     392,50 €    190,00 

 

 

URNENGRAF, 
COLUMBARIUM,  
URNENMUUR.  Grafrechten  

Eerste 20 
jaren 

Verlenging 
10 jaren 

Verlenging  
5 jaren 

N.v.t. 
 

N.v.t N.v.t. 
 

1 URN PER GRAF  €    835,00 €    370,00 €    190,00 €    970,00 €    457,00 €    225,00  

2 URNEN PER GRAF  €    985,00 €    445,00 €    230,00 € 1.260,00 €    540,00 €    285,00  

“TREE TO MEMORY” HERINNERINGSBOOM  “^“ €    350,00 €    150,00  N.v.t N.v.t.   

 Bijzetten urn in graf of uitstrooien as Eenmalig €      80,00  Eenmalig €      80,00   
          

* Onder een enkel graf wordt verstaan een graf waarin 1 (een) stoffelijke overschot of 1 (een) urn kan worden begraven.  

** 
Onder een dubbeldiep graf wordt verstaan een graf waarin maximaal 2 (twee) stoffelijke overschotten of 1 (een) stoffelijk overschot en 
1 (een) urn kunnen worden begraven. 

 

*** 
Onder een dubbelbreed graf wordt verstaan en graf waar maximaal 2 (twee) stoffelijke overschotten of 1 (een) stoffelijk overschot en 1 
(een) urn kunnen worden begraven. 

 

**** 
Onder een familiegraf wordt verstaan een graf waarin maximaal 4 (vier) stoffelijke overschotten of een gelijk aantal stoffelijke 
overschotten of urnen kunnen worden begraven. 

 

# Onder een kindergraf wordt verstaan een graf voor 1 (een) stoffelijke overschot van een kind met een leeftijd t/m 12 jaar.   
          

In de omschreven grafrechten zijn de volgende kosten opgenomen: grondkosten, de kosten van een columbarium, grafkelder ##, of urnenmuur, 
beplanting, onderhoud begraafplaats, bestrating, eventuele drainage, gereedschap, machines, afvalverwijdering, ruimingskosten na de 
huurperiode, registratiekosten, administratiekosten, omgevingsvergunning e.d.  

 

##           Verekening naar rato. 
”^”         Niet op alle begraafplaatsen mogelijk. 

 

 

 

 

 

Op elke begraving en bijzetting is het vigerende begraafplaatsreglement, met de aparte bijlage per begraafplaats, zonder uitzondering van 
toepassing. 
Kosten voor het delven van een graf wordt apart op de factuur berekend. 

 

Vastgesteld te Schijndel bij bestuursbesluit d.d. 17-10-2022.  
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