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Tarievenlijst 2023 Gemeente Lochem 

 
1.  UITGIFTE  GRAVEN 

Type 
graf 

Wat houdt dit voor u in? Afmeting Grafsteen/bedekking Termijn Prijs 

 

1.1.1 ALGEMEEN graf 
U wordt rechthebbende van een gedeelte van een graf waarin 
meerdere personen kunnen worden begraven.  
Het grafgedeelte wordt uitgegeven op moment van begraven. 

 
2 x 1 meter 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

10 jaar 
Verlengen is NIET 
mogelijk 
 

€ 779,00 

1.1.2 ALGEMEEN kindergraf 
U wordt rechthebbende van een kindergraf waarin een overleden 
kindje, beneden één jaar of levenloos, wordt begraven.  
Het graf wordt uitgegeven op moment van begraven. 

 
1 x 0,5 
meter 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

10 jaar 
Eerst verlengen van 
10 jr 
leges € 360,00 
Daarna € 779,00 per 
10 jr 

€ 390,00 

1.2.1.1 Particulier éénpersoonsgraf  
U wordt rechthebbende van een graf waarin één persoon wordt 
begraven.  
Het graf wordt uitgegeven op moment van begraven. 

 
2 x 1 meter 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

20 jaar 
Verlengen met 10 jaar  
50% van prijs 

€ 
2.158,00 

1.2.1.2 Particulier tweepersoonsgraf 
U wordt rechthebbende van een graf waarin twee personen worden 
begraven. 
Het graf wordt uitgegeven op moment van begraven van de eerste 
overledene. 

 
2 x 1 meter 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

20 jaar 
Verlengen met 10 jaar  
50% van prijs 

€ 
2.158,00 

1.2.1.3 Particulier keuze graf / gereserveerd graf: twee persoonsgraf 
U wordt rechthebbende van een graf waarin twee personen worden 
begraven. 
De plaats van dit graf kunt u zelf uitzoeken binnen de door de 
beheerder  
aangegeven ruimte. 

 
2 x 1 meter 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

20 jaar 
Verlengen met 10 jaar  
50% van prijs 

€ 
4.316,00 

1.2.1.4 Particulier vierpersoonsgraf 
U wordt rechthebbende van een graf waarin vier personen worden 
begraven. 
Dit graf bestaat uit een 2 x tweepersoonsgraf. 
Het graf wordt uigegeven op moment van begraven van de eerste 
overledene. 

 
2 x 2 meter 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

20 jaar 
Verlengen met 10 jaar  
50% van prijs 

€ 
4.316,00 

1.2.1.5 Particulier keuze graf / gereserveerd graf: vierpersoonsgraf 
U wordt rechthebbende van een graf waarin vier personen worden 
begraven. 
Dit graf bestaat uit een 2 x twee persoonsgraf. 

 
2 x 2 meter 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

20 jaar 
Verlengen met 10 jaar  
50% van prijs 

€ 
8.632,00 
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De plaats van dit graf kunt u zelf uitzoeken binnen de door de 
beheerder  
aangegeven ruimte. 

1.2.1.6 Particulier keuze graf op klasse-afdeling: tweepersoonsgraf 
U wordt rechthebbende van een graf waarin twee personen worden 
begraven 
Op de vrije keuze afdeling A, B of F in Lochem 

 
2 x 1 meter 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

20 jaar 
Verlengen met 10 jaar  
50% van prijs 

€ 
8.632,00 

 
1.2.2 Urnengraf 

U wordt rechthebbende van een urnengraf. 
In dit graf kunt u maximaal 4 urnen bijzetten. 

0,75 x 0,75 
mtr G/A 

L/L/B: 1,00 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

20 jaar 
Verlengen met 10 

jaar 
50% van prijs 

€ 1.798,00 

1.2.3 Urnennis op de begraafplaats Lochem, Gorssel en Almen 
U wordt rechthebbende van een columbarium-element. 
In dit element kunt u maximaal 2 urnen of 1 sier-urn bijzetten. 

  20 jaar 
Verlengen met 10 

jaar  
50% van prijs 

€ 1.798,00 

1.2.4 Urnennis op de begraafplaats Laren en Barchem 
U wordt rechthebbende van een columbarium-element. 
In dit element kunt u maximaal 2 urnen of 1 sier-urn bijzetten. 

  20 jaar 
Verlengen met 10 
jaar  
50% van prijs 

€ 1.630,00 

 

1.1.1 
IT / 
IM 

Islamitisch graf 
U wordt rechthebbende van een graf op het Islamitische gedeelte op de 
begraafplaats te Lochem. Per graf wordt één persoon begraven.  
Het graf wordt uitgegeven op moment van begraven. 

 
2 x 1 meter 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

20 jaar 
Verlengen met 10 
jaar  
50% van prijs 

€ 2.638,00 
Dit is met 
bekisting 

1.5 Gedenksteen 
U wordt rechthebbende van een plaats op de begraafplaats waar op u een 
gedenkmonument kunt plaatsen. 

In overleg 
 

Vergunning nodig. 
Leges € 360,00 

20 jaar 
Verlengen met 10 
jaar  
50% van prijs 

€ 1.798,00 

 
 
 
2.  BEGRAVEN  EN  BIJZETTEN 

2.1.1 Het begraven van een overleden kind beneden één jaar of een levenloos geboren kindje € 521,00 

2.1.2 Het begraven van een overleden kind beneden 12 jaar € 779,00 

2.1.3 Het begraven van een overleden persoon van 12 jaar en ouder € 1.079,00 

   

2.2.1 Het bijzetten van een asbus of urn € 480,00 

2.2.2 Voor het gelijktijdig bijzetten van asbussen  in hetzelfde graf is het tarief voor de 2e (3e enz.) asbus € 240,00 

2.3.1 Het verstrooien van as uit een asbus € 281,00 
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2.3.2 Voor het gelijktijdig verstrooien van as uit asbussen is het tarief voor de 2e (3e enz.) asbus € 140,50 

2.4 Voor het begraven, bijzetten en verstrooien op buitengewone uren wordt het tarief verhoogd met  50% 

 Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en 15.00 
uur 

 

2.5.1 Het plaatsen van houten bekisting  € 480 ,00 

2.5.2 Groen maken open graf € 180,00 

 
 

3.  GRAFBEDEKKING  EN  ONDERHOUD 

3.1 Voor het afgeven van een vergunning wordt geheven:  

3.1.1 Voor het plaatsen van grafbedekking, gedenkteken of omranding per graf € 360,00 

3.1.2 Voor het stichten van een prefab grafkelder € 899,00 

3.2 Voor het door of van gemeentewege onderhouden van de voorwerpen bedoeld in 3.1 wordt per jaar geheven:  

3.2.1 Onderhoud gedenkteken €  61,00 

3.2.2 Onderhoud beplanting €  92,40 

 De rechten als bedoeld in lid 3.2 gelden alleen voor de lopende contracten, nieuwe contracten kunnen niet meer worden afgesloten. 
 

 

 
 
4.  INSCHRIJVEN  EN  OVERBOEKEN  VAN  EIGEN  GRAVEN  EN  NISSEN 

4.1 Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven en nissen in een daartoe bestemd register wordt gegeven €  58,70 

 
 

5.  OPGRAVEN  EN  RUIMEN 

5.1 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven € 1.079,00 

5.2. Voor het na opgraven weer begraven van een stoffelijk overschot wordt geheven € 1.079,00 

5.3 Voor het opgraven en weer terugplaatsen van een asbus of urn wordt geheven € 480,00 

5.4 Voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende wordt geheven € 1.079,00 

5.5 Voor het opgraven (na 30 jaar grafrust) op 1 diep en  begraven op 2 diep van een stoffelijk overschot in hetzelfde graf wordt geheven  € 899,00 

5.6 Voor het opgraven (na 30 jaar grafrust) op 1 en 2 diep en begraven op 3 diep van twee stoffelijke overschotten in hetzelfde graf wordt 
geheven  

€ 1.079,00 

 


