
WAT KOST EEN BEGRAFENIS in 2020? 
 
De kosten voor een begrafenis op de Essenhof worden mede bepaald door de keuzes die u zelf 
maakt. Hieronder geven we 3 rekenvoorbeelden.  
1. Het eerste voorbeeld betreft een begrafenis in een algemeen graf (uitgifte 10 jaar), waarbij u op 
de dag van de uitvaart 90 minuten lang gebruik maakt van de accommodatie en met 50 personen 
na afloop een kopje koffie met iets erbij krijgt geserveerd.   
2. In het tweede voorbeeld geven we kosten weer van een begrafenis in een nieuw particulier graf 
(uitgifte 15 jaar), voor 1 overledene met hetzelfde gebruik van de accommodatie.  
3. In het derde voorbeeld geven we de kosten weer van een eerste begrafenis in een nieuw 
particulier (familie) graf voor 2 overledenen (uitgifte 30 jaar), met het zelfde gebruik van 
accommodatie. 
 
1. Algemeen graf 
Kosten begrafenis, incl. accommodatiegebruik (90 min.)  
en begraafrecht 10 jaar      € 1.100,00  
Kosten onderhoudsrecht, afkoop 10 jaar     €    480,00  
Grafkosten         € 1.580,00   
 
50 x koffie, thee of frisdrank à € 2,20    €    110,00 
50 x cakeplateau à € 1,50     €      75,00  

         €    185,00  
 
Totaal          € 1.765,00  
 
2. Particulier graf (voor 1 overledene)  
Kosten begrafenis, incl. accommodatiegebruik (90 min.)  
en begraafrecht       €  1.550,00 
Kosten uitsluitend grafrecht 1 diep, afkoop 15 jaar    €  1.177,50  
Kosten onderhoudsrecht, afkoop 15 jaar   €     742,50 
Grafkosten         € 3.470,00 
 
50 x koffie, thee of frisdrank à € 2,20    €    110,00 
50 x cakeplateau à € 1,50     €      75,00  
          €    185,00 
 
Totaal          € 3.655,00 
 
3. Particulier graf (voor 2 overledenen) 
Kosten begrafenis, incl. accommodatiegebruik (90 min.)  
en begraafrecht      €  1.550,00 
Kosten uitsluitend grafrecht, 2 diep, afkoop 30 jaar   €  3.030,00 
Kosten onderhoudsrecht, afkoop 30 jaar     €  1.485,00  
Grafkosten1         € 6.065,00 
 

50 x koffie, thee of frisdrank à € 2,20    €     110,00 
50 x cakeplateau à € 1,50     €       75,00  
          €    185,00 
 
Totaal           €  6.250,00 
 
De genoemde tarieven zijn vastgelegd in de Heffingsverordening Essenhof 2020 
Meer informatie en mogelijkheden: www.essenhof.nl 

                                                           
1 Wanneer een tweede persoon in het graf wordt bijgezet betaalt u de grafrechten en onderhoudsrechten niet 
nog een keer; het grafrecht betreft het hele graf/beide graflagen. U betaalt dan alleen de begraafrechten (= 
kosten begrafenis). Wel moeten de grafrechten tijdig zijn verlengd en een resterende looptijd hebben vanaf de 
(2e) begrafenis van minimaal 10 jaar.  
 

 

http://www.essenhof.nl/
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