
Begraafplaats Austerlitz 
Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” 

TARIEVEN per 1 januari 2023 Alle bedragen in Euro’s 

RECHT OP EEN PARTICULIER (URNEN-)GRAF 
De begraafplaats is bestemd voor leden van de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz en voor 
inwoners van Austerlitz. Voor hen geldt een basistarief.  

Anderen kunnen er onder voorwaarden en tegen aangepaste tarieven begraven worden:  
- Voor ex-inwoners en hun gezinsleden van het dorp wordt het basistarief verhoogd met een toeslag. 
- Ex-inwoners die noodgedwongen direct vanuit Austerlitz verhuisden naar een verpleeg- of verzorgingshuis 

vallen echter onder het basistarief. 
- Andere belangstellenden die niet onder bovenstaande situaties vallen, kunnen mogelijk toestemming krijgen. Er 

geldt dan een toeslag op het basistarief. 

Particulier GRAF
Recht 

grafruimte 
voor 20 jaar

Recht 
grafruimte 

voor 30 jaar
Kosten 

begrafenis

Verlenging 
per  

5 jaar

Verlenging 
per  

10 jaar

Particulier graf voor 2 personen 1.368,-- 2.052,-- 1.083,-- 356,-- 684,--

Toeslag ex-inwoner van Austerlitz 821,-- 821,--

Toeslag voor anderen 1.231,-- 1.231,--

Toeslag uitgekozen plaats 1.026,-- 1.026,--

Particulier kindergraf voor  
1 kind tot 4 jaar 342,-- 513,-- 365,-- 89,-- 171,--

Toeslag voor ex-inwoner 205,-- 205,--

Toeslag voor anderen 308,-- 308,--

Particulier kindergraf voor  
1 kind van de basisschool 547,-- 821,-- 524,-- 142,-- 274,--

Toeslag voor ex-inwoner 328,--  328,-- 

Toeslag voor anderen 492,-- 492,--

Toeslag grafgroen 65,--

Toeslag op zaterdag 300,--

Toeslag Goede Vrijdag 300,--

Toeslag na 15:00 uur 300,--

Vergunning gedenkteken 80,-- 80,--

Overschrijven grafrecht 30,-- 30,-- 30,-- 30,--

Particulier URNENGRAF
Recht 

kelderruimte 
voor 20 jaar

Recht 
kelderruimte 
voor 30 jaar

Kosten 
bijzetting

Verlenging 
per 5 jaar

Verlenging 
per 10 jaar

Particulier urnengraf - 2 asbussen 570,-- 855,-- 285,-- 148,-- 285,--

Toeslag ex-inwoner van Austerlitz 342,-- 342,--  

Toeslag voor anderen 513,-- 513,--

Vergunning gedenkteken 80,-- 80,--

Overschrijven grafrecht 30,-- 30,-- 30,-- 30,--



Bij (voor)verkoop van het recht op een particulier graf voor twee personen op een uitgekozen plaats geldt een 
toeslag.  
Voor een particulier graf geldt een grafrusttermijn van 10 jaar. Als ten gevolge van een bijzetting minder dan 10 jaar 
resteert, is verlenging per blok van 10 jaar verplicht. 

Tijdelijke grafbedekking  / Vergunning gedenkteken 
Het aanbrengen van een tijdelijke grafbedekking is alleen toegestaan na toestemming van de beheerder. 
De aanvraag voor de vergunning van een gedenkteken dient te voldoen aan artikel 17 van ons reglement. Aan het 
verlenen van een vergunning zijn kosten verbonden. 

Zie voor alle overige informatie het geldende reglement : 
www.hoeksteen-austerlitz.nl of op te vragen via begraafplaats@hoeksteen-austerlitz.nl 
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