
Tarieventabel behorende bij de 
Verordening begraafrechten Leeuwarden 2023

Grafrechten per jaar 

1.1 1e afdeling Noorderbegraafplaats 1 diep € 262,77

1.1.1 1e afdeling  Noorderbegraafplaats 2 diep € 328,46

1.2 Overige begraafplaatsen en 2e afdeling Noorderbegraafplaats 1 diep € 131,38

1.2.1 Overige begraafplaatsen en 2de afdeling Noorderbegraafplaats 2 diep € 164,22

1.3 Kindergraf 1 diep € 65,69

1.3.1 Kindergraf 2 diep € 82,11

1.4 Urnengraf € 131,38

1.5 Urnennis € 65,69

1.6 Overgangsregeling: verlenging 1e afdeling gevestigd voor 1-1-2010 € 167,33

1.6.1 Overgangsregeling verlenging 1e afdeling gevestigd voor 1.1.2010 2 diep € 209,16

Begraven / asbezorging 

2.1 Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur 

2.1.1 Volwassene € 1.012,29

2.1.1.1 Volwassene 2de laag € 1.518,43

2.1.2 Kind van 1 tot 12 jaar € 506,14

2.1.2.1 Kind van 1 tot 12 jaar 2de laag € 759,21

2.1.3 kind tot 1 jaar alsmede doodgeborene € 253,07

2.1.3.1 Kind tot 1 jaar alsmede doodgeboren 2de laag € 379,60

2.1.4 Foetus (van minder dan 24 weken) € 126,53

2.1.4.1 Foetus (van minder dan 24 weken) 2de laag € 189,79

2.2 Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur 

2.2.1 Asbusbijzetting in een graf € 506,14

2.2.2 Asbusbijzetting in een urnennis € 253,07

2.2.3 Asbusbijzetting op een graf € 126,53

2.2.4 Verstrooien van as € 126,53

2.3 Op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 

12.00 uur bedraagt het tarief 150% van het tarief zoals vermeld onder 2.1 

2.4 Op zon- en feestdagen, op maandag t/m vrijdag buiten 08.00 en 18.00 uur of op zaterdag buiten 10.00 en 

12.00 uur bedraagt het tarief 225% van het tarief zoals vermeld onder 2.1 

2.5 Voor elke gelijktijdige begraving/bijzetting in hetzelfde graf bedraagt het tarief 50% van het tarief onder 2.1, 2.2 

of 2.3) 

2.6 Begraven in de derde laag (eenmalige extra kosten per graf) € 1.012,29

Opgraven, ruimen en schudden 

3.1 Ruimen van een graf of opgraven van een individueel lijk € 903,56

3.2 Ruimen van een kindergraf of opgraven van een individueel kinderlijk € 451,78

  3.4 Opgraven van een lijk binnen de termijn van grafrust € 1.807,12

3.5 Opgraven van een kinderlijk binnen de termijn van grafrust € 903,56

3.6 Opgraven van asbussen uit een graf € 259,10

3.7 Verwijderen van asbussen uit een urnennis € 129,53

3.8 Op- en herbegraving van asbussen uit een graf in geval van een bijzetting € 259,10

3.9.1 Verstrekking van een beenderkistje € 141,83

3.9.2 Verstrekking van een lijkkist € 496,46

Onderhoud grafbedekkingen / onderhoudsbijdrage per jaar 

4.3 Overgangsregeling jaarbetalers voor 1989: Noorderbegraafplaats € 70,56

4.4 Overgangsregeling jaarbetalers voor 1989: Huizumerbegraafplaats € 56,27

  4.5 Overgangsbp. jaarbetalers voor 2014: Onderhoudsbijdrage begraafplaatsen voorm. Boarnsterhim per graf per jaar € 56,27

4.6 Overgangsbp. jaarbetalers voor 2014: Onderhoudsbijdr. begraafplaatsen voorm. Boarnsterhim per urnennis per jr. € 37,49

4.7 Overgangsbp. jaarbetalers voor 2014: Onderhoudsbijdr. van gedenktekenen in voormalig Boarnsterh per m2 

perjaar

€ 56,27



Diversen 

5.1 Verrichten van werkzaamheden op de begraafplaats, per medewerker 

5.1.1 op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur, per uur € 77,67

5.1.2 buiten de tijden genoemd in 5.1.1, per uur € 116,52

5.2.1 Gedenkplaatje op zuil strooiveld Noorderbegraafplaats (voor 20 jaar) € 296,13

5.2.2 Naambordje op graf (voor maximaal de termijn van het grafrecht) € 49,25

5.2.3 Natuurstenen afdekplaat op nis in urnenmuur (voor maximaal de termijn van het grafrecht) € 296,13

5.3 Vergunning grafkelder € 1.768,18

5.4.1 Overschrijven van particuliere graven in een daartoe bestemd register per graf € 30,75

5.4.2 Verstrekken van een duplicaatbewijs van het recht tot begraven per graf € 30,75

5.5 Gebruik mobiele geluidsinstallatie, per keer € 39,18

Aula’s Noorder- en Huizumerbegraafplaats 

6.1 Gebruik aula 

6.1.1 eerste half uur € 156,82

6.1.2 tweede en elk volgend half uur, per half uur € 78,37

6.2 CD-opname van de uitvaartdienst € 39,18


