
 

 
 

Tarieven Janskerkhof te Mijdrecht per 01 januari 2021     
 

Tarievenlijst Koopgraven afdeling A, Janskerkhof. 

 

Legeskosten: kosten voor begraven (1):      €  1.228,- 

Grafrecht bij begraven: het recht op gebruik van de grafruimte 

voor 20 jaar:   €  2.347,- 

voor 25 jaar:   €  2.787,- 

voor 30 jaar:   €  3.169,- 

Overschrijving van het grafrecht op een andere naam:                €      418,- 

Plaatsingsrecht: het recht op het plaatsen van een grafmonument:              €      465,- 

Verlenging grafrecht: verlengen van het recht op gebruik van de grafruimte 

voor 10 jaar:   €  1.265,- 

voor 20 jaar:   €  2.404,- 

voor 25 jaar:   €  2.846,- 

voor 30 jaar:   €  3.226,- 

Onderhoud: bijdrage in het onderhoud van begraafplaats en graf per jaar:  €       94,50 

voor 10 jaar:   €     882,- 

voor 20 jaar:   €  1.676,- 

voor 25 jaar:   €  1.985,- 

voor 30 jaar:   €  2.250,- 

 
 
 
(1): Deze kosten dekken de administratiekosten, inzet van materieel en personeel. Deze 
kosten zijn exclusief het delven en sluiten van het graf door de uitvaartondernemer. 
 
Meer informatie m.b.t. het Janskerkhof is te vinden in document "Informatie en richtlijnen 
Janskerkhof Mijdrecht". 
 



 

 

Tarieven Janskerkhof te Mijdrecht per 01 januari 2021     
 

Tarievenlijst Koopgraven afdeling B en C, Janskerkhof. 

 

Legeskosten: kosten voor begraven (1):      €     805,- 

Grafrecht bij begraven: het recht op gebruik van de grafruimte 

voor 20 jaar:   €  1.511,- 

voor 25 jaar:   €  1.794,- 

voor 30 jaar:   €  2.040,- 

Overschrijving van het grafrecht op een andere naam:                €       73,- 

Plaatsingsrecht: het recht op het plaatsen van een grafmonument:              €       73,- 

Verlenging grafrecht: verlengen van het recht op gebruik van de grafruimte 

voor 10 jaar:   €     826,- 

voor 20 jaar:   €  1.569,- 

voor 25 jaar:   €  1.858,- 

voor 30 jaar:   €  2.106,- 

Onderhoud: bijdrage in het onderhoud van begraafplaats en graf per jaar:  €       52,50 

voor 10 jaar:   €     458,- 

voor 20 jaar:   €     870,- 

voor 25 jaar:   €  1.030,- 

voor 30 jaar:   €  1.168,- 

 
 
 
 
(1): Deze kosten dekken de administratiekosten, inzet van materieel en personeel. Deze 
kosten zijn exclusief het delven en sluiten van het graf door de uitvaartondernemer. 
 
Meer informatie m.b.t. het Janskerkhof is te vinden in document "Informatie en richtlijnen 
Janskerkhof Mijdrecht". 
 



 

 

Tarieven Janskerkhof te Mijdrecht per 01 januari 2021     
 

Tarievenlijst Huurgraven afdeling C, regel 1B, Janskerkhof. 

 

Legeskosten: kosten voor begraven (1):      €     805,- 

Grafrecht bij begraven: het recht op gebruik van de grafruimte voor 10 jaar, 

verlenging niet mogelijk:           €     826,- 

Overschrijving van het grafrecht op een andere naam:                €       73,- 

Plaatsingsrecht: het recht op het plaatsen van een grafmonument:              €       73,- 

Onderhoud: bijdrage in het onderhoud van begraafplaats voor 10 jaar:  €     213,- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
(1): Deze kosten dekken de administratiekosten, inzet van materieel en personeel. Deze 
kosten zijn exclusief het delven en sluiten van het graf door de uitvaartondernemer. 
 
Meer informatie m.b.t. het Janskerkhof is te vinden in document "Informatie en richtlijnen 
Janskerkhof Mijdrecht". 
 


