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Tarieventabel Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente 

Amsterdam 2021 
Begraafplaats/Crematorium De Nieuwe Ooster 

behorende bij de "Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente 
Amsterdam 2021" 

 
 

 
1. Begraven 

Algemeen graf 
 

 

begraven in algemeen graf, inclusief  grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats € 990 

begraven in algemeen graf kind t/m 11 jaar, inclusief  grafrechten en onderhoudsbijdrage 
begraafplaats € 690 

begraven in algemeen graf speciaal, inclusief  grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats € 1.590 

 
De maximale uitgiftetermijn voor een algemeen graf is 10 jaar. 

Na afloop van deze periode kan alsnog worden gekozen voor een herbegraving in een particulier graf of voor een 
crematie. 

particulier graf/kindergraf  
begraven in particulier graf, exclusief grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats € 840 

begraven in particulier graf kind t/m 11 jaar, exclusief grafrechten en onderhoudsbijdrage 
begraafplaats € 520 

begraven in kindergraf, exclusief grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats € 340 

 
De kosten van begraven particulier graf/ kindergraf zijn, in tegenstelling tot het begraven in een algemeen graf, exclusief 
grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats in de tarieventabel opgenomen vanwege de verschillen in tarieven van 
grafrechten. 

De kosten van begraven in een particulier graf categorie AA-2 diep met een uitgiftetermijn van de minimale grafrust van 10 
jaar bedragen € 2.440 (begraven € 840, grafrechten 10 * € 70 = € 700  en onderhoudsbijdrage 10 *  € 90= € 900) . indien 
wordt gekozen voor 20 jaar bedragen de kosten van het begraven €  3.860 (begraven € 840, grafrechten 20 * € 70 = € 1.400  
en onderhoudsbijdrage 18 *  € 90 = € 1.620). 

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven 5. Accommodatiegebruik, overig. 

 
Overige begraafkosten 

gebruik rijdende baar incl. baarkleed service 

aanbrengen grafgroen € 70 

opgraving binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust van 10 jaar € 500 

opgraving kind t/m 11 jaar binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust van 
10 jaar € 250 

opgraving na 2 maanden en  binnen de wettelijk voorgeschreven grafrust van 10 jaar 

 

Op 
aanvraag 

opgraven/samenvoegen/ruimen en 1e plaats vrijmaken particulier graf € 540 

opgraven/samenvoegen/ruimen en 2e of 3e  plaats vrijmaken particulier graf, inclusief 1e plaats € 810 

verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf/urnenplaats € 290 

verwijderen/herplaatsen grafbedekking dubbel graf of omvangrijke grafbedekking vanaf  
Op 

aanvraag 

toeslag extra werkzaamheden wegens niet of te laat gemelde afwijkende kistafmetingen vanaf € 130 

toeslag tijdoverschrijding doorloper per 15 min of een deel daarvan  € 110 

geluidsinstallatie aan graf € 35 

gebruik golfkar bij grafgang - met chauffeur € 70 

  
Een opgraving kan alleen met vergunning plaatsvinden Zie 6. administratieve kosten/vergunningen. 

 
 

Het tarief opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar wordt niet in rekening gebracht als de herbegrafenis of verassing op De 
Nieuwe Ooster / De Nieuwe Noorder of Driemond plaatsvindt. 
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2. Grafrechten  

particulier graf/kindergraf  

grafrecht categorie A 1-diep per jaar € 40 

grafrecht categorie A 2-diep per jaar € 50 

grafrecht categorie A 3-diep per jaar € 65 

grafrecht categorie A 4-diep per jaar (alleen verlengen) € 80 

grafrecht categorie AA 1-diep per jaar € 55 

grafrecht categorie AA 2-diep per jaar € 70 

grafrecht categorie AA 3-diep per jaar € 85 

grafrecht categorie AA 4-diep per jaar (alleen verlengen) € 100 

grafrecht categorie AA goed gelegen 1-diep per jaar € 90 

grafrecht categorie AA goed gelegen 2-diep per jaar € 105 

grafrecht categorie AA goed gelegen 3-diep per jaar € 120 

grafrecht categorie AA goed gelegen 4-diep per jaar (alleen verlengen) € 160 

grafrecht kindergraf 1 dp per jaar € 40 
 
categorie A = kleine 100 cm bij 200 cm graven; 
categorie AA = standaard 130 cm  * 260 cm graf (in enkele gevallen 130 cm bij 230 cm); 

 categorie AA goed gelegen = standaard 130 cm bij  260 cm graf, maar dan goed gelegen op de begraafplaats. 
 
De indeling van de vakken in A, AA en AA goed gelegen is vastgelegd in het Besluit indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster. 
  
De uitgiftetermijn van een particulier -/ kindergraf is minimaal 10 en maximaal 50 jaar. Bij uitgifte of  verlenging  van de 
grafrechten wordt tevens voor dezelfde uitgifte- of verlengingstermijn de onderhoudsbijdrage afgekocht. 
 

urnenplaatsen   

grafrecht vak 87 B, C en D: bloementuin, K: tegeltuinen, M: vrije baan, N: bloemenstraat, 
magnoliabos, E: bloembollenweide, F: berken & grassen, L: zuilenrij per jaar en (enkel) 
urnenmuur per jaar € 

55 

grafrecht vak 71 (alleen verlengen met maximaal 1 jaar) € 45 

grafrecht vak 87 D: (dubbel) per jaar € 90 

grafrecht vak 87 G: langs vijver per jaar, inclusief gedenkplaat zonder inscriptie € 200 

grafrecht vak 87 H: Charon in vijver per jaar, inclusief inscriptie op strip € 275 

grafrecht vak87 A: galerij per jaar, inclusief inscriptie op strip € 375 

grafrecht vak 87 S (special) urnenmuur per jaar   
op 

aanvraag 

 
 

 
De uitgiftetermijn van een urnenplaats is minimaal 5 en maximaal 50 jaar. Bij uitgifte of verlenging  van de grafrechten wordt 
tevens voor dezelfde uitgifte- of verlengingstermijn de onderhoudsbijdrage afgekocht. 

De grafrechten kunnen na afloop van de uitgiftetermijn ook jaarlijks worden verlengd. 

Het grafrecht  op een graf of urnenplaats betekent tevens de verplichting tot het betalen van een  onderhoudsbijdrage 
begraafplaats. Zie hiervoor de tarieven 3.onderhoudsbijdragen. 
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3. Onderhoudsbijdragen begraafplaats 
 

 
 

Bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats per jaar € 90 

onderhoud/huur bankje per jaar € 90 

onderhoud oorlogsgravenstichting per jaar € 14 

    
De bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats geldt voor rechthebbende of gebruiker van particulier 
graf/kindergraf/urnenplaats/gedenkplaats en optiehouder optiegraf. 

Bij de uitgifte van een graf (minimaal 10 jaar) of urnenplaats (minimaal 5 jaar) dient de onderhoudsbijdrage begraafplaats 
eveneens voor dezelfde periode te worden afgekocht. * 

Bij een afkoop van een uitgiftetermijn van 20 jaar of langer bedraagt de afkoop onderhoudsbijdrage 90% van de afkoop van de 
uitgiftetermijn. * 

Bij uitgifte en afkoop van een graf of urnenplaats voor 50 jaar  en waarbij de onderhoudsperiode tevens voor dezelfde periode 
is afgekocht, is bij verlenging van het grafrecht met dezelfde periode geen onderhoudsbijdrage meer verschuldigd. Indien de 
uitgifte termijn van 50 jaar is verstreken dan kunnen de grafrechten met maximaal 50 jaar worden verlengd. * 

De onderhoudsbijdrage voor een optiegraf dient altijd voor een periode van 5 jaar te worden afgekocht. * 

* Voorafgaand aan de afloop van de uitgiftetermijn wordt een verlengingsvoorstel toegestuurd naar de rechthebbende. 

Indien in het verlengingsvoorstel is aangegeven dat de uitgiftetermijn met 1 jaar moet worden verlengd, dan ontvangt de 
rechthebbende tot wederopzegging een jaarfactuur voor het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats. 

   

4. Cremeren 

 
 

  
Cremeren, inclusief basistarief asbestemming € 1.040 

Cremeren kind t/m 11 jaar, inclusief basistarief asbestemming € 520 

technische crematie voor 9.30 uur en tussen 17 en 18uur, inclusief asbestemming € 520 

technische crematie kind t/m 11 jaar voor 9.30 uur en tussen 17&18 uur, inclusief 
asbestemming € 300 

 

Alle crematietarieven zijn inclusief heffing algemene nis voor een periode van 6 maanden. 

Een technische crematie vindt plaats zonder aanwezigheid van nabestaanden en is dus zonder accommodatiegebruik. 

Indien bij een crematie bij  De Nieuwe Ooster gebruik wordt gemaakt van de heffer, dan is de huur van de aula altijd 
noodzakelijk. 

Cremeren van stoffelijke resten na opgraving is alleen mogelijk van opgravingen van één van de gemeentelijke 
begraafplaatsen van Amsterdam. 

Kosten cremeren van stoffelijke resten na opgraving is gelijk aan cremeren, inclusief basistarief asbestemming. 

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven 5. accommodatiegebruik. 

 
Asbestemmingen  

verlengen bijzetten algemene nis (2e termijn max 6 maanden)                € 90 

verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden € 90 

As ophalen, verstrooien op zee of op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid 
nabestaanden € 60 

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden € 90 

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden € 40 

grafrechten naamplaat gedenkzuil/gedenkzuil strooiweide/bosprieel per jaar € 35 

as splitsen (in koker of bus)/ vullen aangeleverde urn of sieraad van elders € 60 

opgraven asbus uit (urnen)graf € 110 

 
Er zijn rechten verschuldigd voor de asbestemming "ophalen as", "verstrooien op zee", "verstrooien op DNO/DNN/Driemond of 
Huis te Vraag, zonder aanwezigheid van nabestaanden" en het “bijzetten in urnenplaats of particuliergraf zonder 
aanwezigheid nabestaanden”. 
Deze rechten worden alleen in rekening gebracht als de crematie niet op DNO of DNN heeft plaatsgevonden. 



 

- 4 - 
 

De grafrechten periode op naamplaat is bij uitgifte minimaal 5 en maximaal 50 jaar. 

De grafrechten naamplaat zijn bij uitgifte inclusief de aanschaf en plaatsing van het plaatje. 

Ambtshalve verstrooiingen  worden altijd zonder nabestaanden uitgevoerd op een door de beheerder te bepalen tijdstip en 
locatie. 

 
5. Accomodatiegebruik 
 
 
Disclaimer: 
NB Vanwege de maatregelen i.v.m. Corona gelden tijdelijke beperkingen in het aantal 
te reserveren minuten. Voor informatie over de beschikbare tijden kunt u contact 
opnemen met de administraties van de gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
 
 

Voorafgaand aan de uitvaart te reserveren 
 

 

aula 30 min./grafgang 30 min./koffiekamer 30 min./voor 10 uur € 330 

aula 30 minuten / koffiekamer 45 minuten, voor 10 uur € 330 

aula 45 minuten / koffiekamer 45 minuten € 400 

aula meer dan 45 minuten, per 15 minuten € 120 

koffiekamer meer dan 45 minuten, per 15 minuten € 120 

grafgang 30 minuten, alleen begravingen € 80 

grafgang, meer dan 30 min, per 15 min € 60 

 
Vanaf 10.00 uur bedraagt de minimale afname gebruik aula en koffiekamer 45 minuten .  De minimale afname van een 
grafgang is 30 minuten. 

De ontvangkamer is voor maximaal  75 minuten te reserveren. Op basis van aanvraag kan hierop een uitzondering worden 
gemaakt. 

koffiekamers  
koffiekamer tijdens plechtigheid 45 minuten € 120 

koffiekamer tijdens plechtigheid, langer dan 45 minuten per 15 minuten € 80 

koffiekamer na doorloper 45 minuten € 280 

koffiekamer na doorloper, langer dan 45 minuten per 15 minuten € 140 

  
Uitvaartcentrum (alleen te reserveren via uitvaartcentrum De Nieuwe Ooster) 

  gebruik rouwkamer  € 740 

toeslag familiebezoek op zondag (max 1 uur) € 60 

condoleancebezoek avond voor de uitvaart (max 1 uur) € 125 

bediening consumpties bij condoleancebezoek € nnb 

gebruik rouwkamer voor de uitvaart (max 1 uur) € 185 
 

Familiebezoeken op afspraak. Familiebezoeken vinden plaats tussen 9.30 en 17.30 uur. 

Een familiebezoek is 30 minuten, koffie/ thee is dan gratis 

Een officieel condoleancebezoek op uitnodiging is mogelijk op de avond voor de uitvaart (tijdsduur 45 minuten) of desgewenst, 
voorafgaand aan de uitvaartdienst. Hier worden consumpties wel in rekening gebracht. 
Het tarief  “gebruik rouwkamer voor de uitvaart” wordt alleen in rekening gebracht als de rouwkamer alleen vlak voor de 
uitvaart wordt gebruikt en er in de voorgaande dagen geen opbaring van de overledene in het rouwcentrum heeft plaats 
gevonden. 

 
Islamitisch paviljoen   

islamitisch paviljoen (per 120 min of een deel daarvan) € 180 
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Overig 

 
 

toeslag tijdoverschrijding aula/koffiekamer per 15 min of een deel daarvan (> 60 min 
plechtigheden) € 200 

toeslag tijdoverschrijding aula/koffiekamer per 15 min of een deel daarvan (45 min 
plechtigheden) € 400 

toeslag tijdoverschrijding grafgang per 15 min of een deel daarvan (30 en 45 min plechtigheden) € 160 

toeslag tijdoverschrijding grafgang doorloper, zonder gebruikmaking van koffiekamer per 15 min 
of een deel daarvan  € 110 

begeleiding vanuit uitvaartcentrum / Islamitisch paviljoen, inclusief rijdende baar € 90 

verlengen ontvangkamer op dag van uitvaart, per 15 min € 140 

gebruik piano in grote aula € 100 

gebruik LCD-scherm in aula/ontvangkamer/wachtruimte service 

organist op zaterdag € 175 

toeslag uitvaart op buitengewoon uur vanaf  € 300 

livestream uitzending van de uitvaart 
Op 

aanvraag 

toeslag bijzondere werkzaamheden aula vanaf 
op 

aanvraag 

Desgewenst kunnen bij DNO beeld en/of geluidopnames worden gemaakt. Deze opnames zijn gratis. 
Indien een aanvrager de aanvraag voor het gebruik van de accommodatie binnen 48 uur vóór de gereserveerde datum en 
tijdstip annuleert, blijven de accomodatiekosten verschuldigd.  

 
6. Administratieve kosten/vergunningen  

  
vergunning gedenkteken/opgraven € 60 

wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht of optie op graf/aanvraag ontheffing bewaartermijn 
as/registratie asbestemming in monument € 50 
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7. Grafbedekking en materialen 

 
 

  
tegel 40 x 40 x 4,5 cm, met gat/inlegplaat/lezenaar € 40 

funderingsraam 260 x 130 cm, incl. plaatsen € 300 

funderingsraam 230 x 100 cm, incl. plaatsen € 240 

inlegplaat 102 x 106 cm € 120 

inlegplaat 102 x 53 cm € 40 

inlegplaat 73 x 106 cm € 100 

plaat/deksel 230/260 x 130 cm € 400 

plaat/deksel 200 X 100 cm € 340 

funderingsroef 240 x 110 (dikte 15/25 cm) € 380 

funderingsroef 150/170/150/90 (dikte 15/25 cm) € 320 

funderingsbalk 100/130 cm € 100 

funderingsraam/plaat / deksel 100 x 100 x 5 cm € 120 

funderingsroef 50 x 65 (dikte 10/15) cm € 160 

funderingsbalk 75 x 25 x 8 cm € 90 

impala tegel 50 x 50 x 3 cm € 180 

enkele grafkelder 1 dp of bovengronds graf € 2.100 

enkele grafkelder 2 dp € 3.300 

enkele grafkelder 3 dp  € 4.700 

dubbele grafkelder 1 dp € 4.700 

dubbele grafkelder 2 dp  € 7.000 

dubbele grafkelder 3 dp  € 9.200 

bekisting in graf achterlaten (per ring) € 110 

kist t.b.v. her begraving / verassing € 230 

urnenkeldertje 40 x 40 cm (incl. plaatsing) € 180 

naamplaat t.b.v. grafmarkering € 50 

Betonnen bekisting, islamitisch graf € 1.000 

bekisting en afdekking islamitische grafbedekking kindergraf € 120 

afvoeren zand graf per ring € 280 

strips verzinkt 260/130 € 380 

strips verzinkt 200/100 € 280 

strips verzinkt 100/130 € 180 

huur gedenkteken (tegel) vak 65 voor een periode van 10 jaar € 130 

 
8. Bijzondere verrichtingen  

  

bijzondere verrichtingen begraven/cremeren/accommodatiegebruik   
op 

aanvraag 

Op verzoek van rechthebbende het onderhouden van het (graf)-monument   
op 

aanvraag 
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Tarieventabel Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente 
Amsterdam 2021 

Begraafplaats/Crematorium De Nieuwe Noorder 
behorende bij de "Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente 

Amsterdam 2021" 

  
2. Begraven 

algemeen graf  

  
begraven in algemeen graf, inclusief  grafrechten en onderhoudsbijdrage park € 870 

begraven in algemeen graf kind t/m 11 jaar, inclusief  grafrechten en onderhoudsbijdrage park € 690 

 
De maximale uitgiftetermijn voor een algemeen graf is 10 jaar. 
Na afloop van deze periode kan alsnog worden gekozen voor een herbegraving in een particulier graf of voor een 
crematie. 

 
particulier graf/kindergraf  

 
 

 
begraven in particulier graf € 840 

begraven in particulier graf kind t/m 11 jaar € 520 

begraven in kindergraf € 340 

begraven op één van de dorpskerkhoven € 950 

 
De kosten van begraven particulier graf/ kindergraf zijn, in tegenstelling tot het begraven in een algemeen graf, exclusief 
grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats in de tarieventabel opgenomen vanwege de verschillen in tarieven 
van grafrechten.  
 
De kosten van begraven in een particulier graf categorie  2 diep met een uitgiftetermijn van de minimale grafrust van 10 
jaar bedragen € 2.290 (begraven € 840, grafrechten 10 * € 70 = € 700  en onderhoudsbijdrage 10 *  € 75= € 750) . 
indien wordt gekozen voor 20 jaar bedragen de kosten van het begraven €  3.590 (begraven € 840, grafrechten 20 * € 
70 = € 1.400  en onderhoudsbijdrage 18 *  € 75 = € 1.350). 
 

Overige begraafkosten 
 

 

  
gebruik rijdende baar incl. baarkleed service 

aanbrengen grafgroen € 70 

Opgraving binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust van 10 jaar € 500 

Opgraving kind t/m 11 jaar binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust 
van 10 jaar € 250 

Opgraving na 2 maanden en  binnen de wettelijk voorgeschreven grafrust van 10 jaar  
Op 

aanvraag 

opgraven/samenvoegen/ruimen en 1e plaats vrijmaken particulier graf € 540 

opgraven/samenvoegen/ruimen en 2e of 3e  plaats vrijmaken particulier graf, inclusief 1e plaats € 810 

verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf/urnenplaats € 290 

verwijderen/herplaatsen grafbedekking dubbel graf of omvangrijke grafbedekking vanaf € 580 

toeslag extra werkzaamheden wegens niet of te laat gemelde afwijkende kistafmetingen vanaf € 130 

toeslag voor begraven op 1 van dorpen (Ransdorp, Schellingwoude, Durgerdam, Nieuwendam, 
Buiksloot en Zunderdorp) € 350 

toeslag tijdoverschrijding doorloper per 15 min of een deel daarvan  € 110 

geluidsinstallatie aan graf € 35 

  
Een opgraving kan alleen met vergunning plaatsvinden Zie 6. administratieve kosten/vergunningen. 
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Het tarief opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar wordt niet in rekening gebracht als de herbegrafenis of 
verassing op De Nieuwe Ooster / De Nieuwe Noorder of Driemond plaatsvindt. 

 
 

 
2. Grafrechten  

particulier graf/kindergraf  

  
grafrecht  1 diep per jaar € 55 

grafrecht  2 diep per jaar € 70 

grafrecht  3 diep per jaar € 85 

grafrecht kindergraf 1 dp per jaar € 40 
 

Dorpskerkhoven Noord 
 

 
 

grafrecht  2 diep per jaar € 85 

grafrecht  kindergraf 1 diep per jaar € 40 

 
 

De uitgiftetermijn van een particulier -/ kindergraf is minimaal 10 en maximaal 50 jaar. Bij uitgifte of  verlenging  van de 
grafrechten wordt tevens voor dezelfde uitgifte- of verlengingstermijn de onderhoudsbijdrage afgekocht.  
 
 

 

 

urnenplaatsen  
 

 
 

grafrecht per jaar  € 55 

  
De uitgiftetermijn van een urnenplaats is minimaal 5 en maximaal 50 jaar. Bij uitgifte of verlenging  van de 
grafrechten wordt tevens voor dezelfde uitgifte- of verlengingstermijn de onderhoudsbijdrage afgekocht.  
 
De grafrechten kunnen na afloop van de uitgiftetermijn ook jaarlijks worden verlengd. 
 

 

Het grafrecht  op een graf of urnenplaats betekent tevens de verplichting tot het betalen van een  
onderhoudsbijdrage begraafplaats. Zie hiervoor de tarieven 3.onderhoudsbijdragen.  

 
3. Onderhoudsbijdragen  

 
De Nieuwe Noorder 

 

 

 

Bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats kindergraf per jaar € 50 

Bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats particulier graf per jaar € 75 

Bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats urnenplaats per jaar € 50 

 
Dorpskerkhoven 

  
 

Bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats particulier graf per jaar € 85 
 
De bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats geldt voor rechthebbende of gebruiker van particulier 
graf/kindergraf/urnenplaats/gedenkplaats en optiehouder optiegraf.  

 
Bij de uitgifte van een graf (minimaal 10 jaar) of urnenplaats (minimaal 5 jaar) dient de onderhoudsbijdrage 
begraafplaats eveneens voor dezelfde periode te worden afgekocht. *  

Bij een afkoop van een uitgiftetermijn van 20 jaar of langer bedraagt de afkoop onderhoudsbijdrage 90% 
van de afkoop van de uitgiftetermijn. *  
 
Bij uitgifte en afkoop van een graf of urnenplaats voor 50 jaar  en waarbij de onderhoudsperiode tevens voor 
dezelfde periode is afgekocht, is bij verlenging van het grafrecht met dezelfde periode geen 
onderhoudsbijdrage meer verschuldigd. Indien de uitgifte termijn van 50 jaar is verstreken dan kunnen de 
grafrechten met maximaal 50 jaar worden verlengd. * 

 

 

 
De onderhoudsbijdrage voor een optiegraf dient altijd voor een periode van 5 jaar te worden afgekocht. * 
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* Na afloop van de uitgiftetermijn wordt een verlengingsvoorstel toegestuurd naar de rechthebbende. 
 
Indien in het verlengingsvoorstel is aangegeven dat de uitgiftetermijn met 1 jaar moet worden verlengd, dan 
ontvangt de rechthebbende tot wederopzegging een jaarfactuur voor het grafrecht en de bijdrage algemeen 
onderhoud begraafplaats. 

 

 

   

4. Cremeren 

 
 

  
Cremeren, inclusief basistarief asbestemming € 1.040 

cremeren foetus/ kind t/m 11 jaar, inclusief basistarief asbestemming € 520 

toeslag  aanwezigheid van nabestaanden zonder accommodatiegebruik € 100 

technische crematie voor 9.30 uur en tussen 17 en 18uur, inclusief asbestemming € 520 

technische crematie foetus/kind t/m 11 jaar voor 9.30 uur en tussen 17&18 uur, inclusief 
asbestemming € 300 

 
Alle crematietarieven zijn inclusief heffing algemene nis voor een periode van 6 maanden.  
 

 
 

Een technische crematie vindt plaats zonder aanwezigheid van nabestaanden en is dus zonder 
accommodatiegebruik. 
 

 
 

Indien bij een crematie bij  De Nieuwe Ooster gebruik wordt gemaakt van de heffer, dan is de huur van de 
aula altijd noodzakelijk. 
 

 
 

Cremeren van stoffelijke resten na opgraving is alleen mogelijk van opgravingen van één van de 
gemeentelijke begraafplaatsen. 

 
 

 
Kosten cremeren van stoffelijke resten na opgraving is gelijk aan cremeren, inclusief basistarief 
asbestemming.  

 
Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven 5. 
Accommodatiegebruik, overig.  

 
 

 
Asbestemmingen  

 
 

 
verlengen bijzetten algemene nis (2e termijn max 6 maanden)                € 90 

verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden € 90 

As ophalen, verstrooien op zee of op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid 
nabestaanden € 60 

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden € 90 

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden € 40 

grafrechten naamplaat gedenkzuil/gedenkzuil strooiweide/bosprieel per jaar € 35 

as splitsen (in koker of bus)/ vullen aangeleverde urn of sieraad van elders € 60 

opgraven asbus uit (urnen)graf € 110 

  
Er zijn rechten verschuldigd voor de asbestemming "ophalen as", "verstrooien op zee", "verstrooien op 
DNO/DNN/Driemond of Huis te Vraag, zonder aanwezigheid van nabestaanden" en het “bijzetten in 
urnenplaats of particuliergraf zonder aanwezigheid nabestaanden”. 
Deze rechten worden alleen in rekening gebracht als de crematie niet op DNO of DNN heeft 
plaatsgevonden 

 

 

 
De grafrechten periode op naamplaat is bij uitgifte minimaal 5 en maximaal 50 jaar. 

 
De grafrechten naamplaat zijn bij uitgifte inclusief de aanschaf en plaatsing van het plaatje. 

 
Ambtshalve verstrooiingen  worden altijd zonder nabestaanden uitgevoerd op een door de beheerder te 
bepalen tijdstip en locatie.  
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4. Accomodatiegebruik 
 
Disclaimer: 
NB Vanwege de maatregelen i.v.m. Corona gelden tijdelijke beperkingen in het aantal 
te reserveren minuten. Voor informatie over de beschikbare tijden kunt u contact 
opnemen met de administraties van de gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
 

Voorafgaand aan de uitvaart te reserveren 

 

  
aula 30 min./grafgang 30 min./koffiekamer 30 min./voor 10 uur € 300 

aula 30 minuten / koffiekamer 45 minuten, voor 10 uur € 300 

aula 30 minuten / koffiekamer 30 minuten € 340 

aula meer dan 30 minuten, per 15 minuten € 110 

koffiekamer meer dan 30 minuten, per 15 minuten € 110 

grafgang 30 minuten, alleen begravingen € 80 

grafgang, meer dan 30 min, per 15 min of een deel daarvan  € 60 

koffiekamer meer dan 30 minuten, per 15 minuten € 80 

Korting: aula 45 min/grafgang 30 min/koffiekamer 45 min € 160 

 
Vanaf 10 uur bedraagt de minimale afname gebruik aula en koffiekamer 30 minuten. De minimale afname 
van een grafgang is 30 minuten.  
 
De ontvangkamer is voor maximaal  75 minuten te reserveren. Op basis van aanvraag kan hierop een 
uitzondering worden gemaakt. 
 

 

Als bij tijdoverschrijding het tarief "toeslag tijdoverschrijding" wordt toegepast, vervalt de korting 
 

 
Overig 

 
toeslag tijdoverschrijding aula/koffiekamer per 15 min of een deel daarvan (> 60 min 
plechtigheden) € 200 

toeslag tijdoverschrijding aula/koffiekamer per 15 min of een deel daarvan (30 en 45 min 
plechtigheden) € 400 

toeslag tijdoverschrijding grafgang per 15 min of een deel daarvan (30 en 45 min plechtigheden) € 160 

toeslag tijdoverschrijding grafgang doorloper, zonder gebruikmaking van koffiekamer per 15 min 
of een deel daarvan  € 110 

Toeslag meegaan naar de oven € 90 

verlengen ontvangkamer op dag van uitvaart, per 15 min € 140 

USB-stick / DvD per stuk met beeldopname plechtigheid € 50 

extra USB-sticks / DvD (per stuk) € 30 

toeslag uitvaart op buitengewoon uur vanaf  € 300 

toeslag uitvaart op zaterdag € 175 

livestream uitzending van de uitvaart  
Op 

aanvraag 

toeslag bijzondere werkzaamheden aula vanaf 
op 

aanvraag 

Desgewenst kunnen bij DNN beeld en/of geluidopnames worden gemaakt. Deze opnames zijn gratis. 
 

Indien een aanvrager de aanvraag voor het gebruik van de accommodatie binnen 48 uur vóór de 
gereserveerde datum en tijdstip annuleert, blijven de accomodatiekosten verschuldigd.   

 
6. Administratieve kosten/vergunningen 

 
 

 
 

 
vergunning gedenkteken/opgraven € 60 



 

- 11 - 
 

wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht of optie op graf/aanvraag ontheffing bewaartermijn 
as/registratie asbestemming in monument € 50 

 
7. Grafbedekking en materialen 
  
Voor de tarieven van de grafbedekking en materialen wordt verwezen naar de 
tarieventabel begraafplaats/crematorium De Nieuwe Ooster. 
 

 

 

 
8. Bijzondere verrichtingen 

 
 

  

bijzondere verrichtingen begraven/cremeren/accommodatiegebruik   
op 

aanvraag 

Op verzoek van rechthebbende het onderhouden van het grafmonument   
op 

aanvraag 
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Tarieventabel Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente 
Amsterdam 2021 

Begraafplaats Driemond 
   

 
1. Begraven 

 

Algemeen Graf 
  

begraven in algemeen graf, inclusief  grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats € 870 

begraven in algemeen graf kind t/m 11 jaar, inclusief  grafrechten en onderhoudsbijdrage 
begraafplaats € 690 

De maximale uitgiftetermijn voor een algemeen graf is 10 jaar. 

Na afloop van deze periode kan alsnog worden gekozen voor een herbegraving in een particulier graf of voor een crematie. 

 
particulier graf/kindergraf 

 
 

(her)begraven in particulier graf € 840 

(her)begraven in particulier graf kind t/m 11 jaar € 520 

(her)begraven in kindergraf € 340 

De kosten van begraven particulier graf/ kindergraf zijn, in tegenstelling tot het begraven in een algemeen graf, exclusief 
grafrechten en onderhoudsbijdrage begraafplaats in de tarieventabel opgenomen vanwege de verschillen in tarieven van 
grafrechten. 

De kosten van begraven in een particulier graf categorie A 2 diep met een uitgiftetermijn van de minimale grafrust van 10 jaar 
bedragen € 2.040 (begraven € 840, grafrechten 10 * € 60 = € 600  en onderhoudsbijdrage 10 *  € 60= € 600) . indien wordt 
gekozen voor 20 jaar bedragen de kosten van het begraven €  3.120 (begraven € 840, grafrechten 20 * € 60 = € 1.200  en 
onderhoudsbijdrage 18 *  € 60 = € 1.080). 

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven 5. Accommodatiegebruik. 

  
Overige begraafkosten  

  
aanbrengen grafgroen € 70 

Opgraving binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust van 10 jaar € 500 

Opgraving kind t/m 11 jaar binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust 
van 10 jaar € 250 

Opgraving na 2 maanden en  binnen de wettelijk voorgeschreven grafrust van 10 jaar 
Op 

aanvraag 

opgraven/samenvoegen/ruimen en eerste plaats vrijmaken particulier graf € 540 

verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf/urnenplaats € 290 

verwijderen/herplaatsen grafbedekking dubbel graf of omvangrijke grafbedekking vanaf  
Op 

aanvraag 

Een opgraving kan alleen met vergunning plaats vinden Zie 6. administratieve kosten/vergunningen. 

Het tarief opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar wordt niet in rekening gebracht als de herbegrafenis of verassing op De 
Nieuwe Ooster / De Nieuwe Noorder of Driemond plaatsvindt. 

 
2. Grafrechten particulier graf/kindergraf  

  
grafrecht categorie  A 2 diep per jaar € 60 

De uitgiftetermijn van een urnenplaats is minimaal 5 en maximaal 50 jaar. Bij uitgifte of verlenging  van de grafrechten wordt 
tevens voor dezelfde uitgifte- of verlengingstermijn de onderhoudsbijdrage afgekocht. 

De grafrechten kunnen na afloop van de uitgiftetermijn ook jaarlijks worden verlengd. 

Het grafrecht  op een graf of urnenplaats betekent tevens de verplichting tot het betalen van een  onderhoudsbijdrage 
begraafplaats. Zie hiervoor de tarieven 3.onderhoudsbijdragen. 
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3. Onderhoudsbijdragen begraafplaats  

 
 

 
bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats (bij particulier graf) per jaar € 60 

De bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats geldt voor rechthebbende of gebruiker van particulier 
graf/kindergraf/urnenplaats/gedenkplaats en optiehouder optiegraf. 

Bij de uitgifte van een graf (minimaal 10 jaar) of urnenplaats (minimaal 5 jaar) dient de onderhoudsbijdrage begraafplaats 
eveneens voor dezelfde periode te worden afgekocht. * 

Bij een afkoop van een uitgiftetermijn van 20 jaar of langer bedraagt de afkoop onderhoudsbijdrage 90% van de afkoop van 
de uitgiftetermijn. * 

Bij uitgifte en afkoop van een graf of urnenplaats voor 50 jaar  en waarbij de onderhoudsperiode tevens voor dezelfde periode 
is afgekocht, is bij verlenging van het grafrecht met dezelfde periode geen onderhoudsbijdrage meer verschuldigd. Indien de 
uitgifte termijn van 50 jaar is verstreken dan kunnen de grafrechten met maximaal 50 jaar worden verlengd. * 

De onderhoudsbijdrage voor een optiegraf dient altijd voor een periode van 5 jaar te worden afgekocht. * 

* Voorafgaand aan de afloop van de uitgiftetermijn wordt een verlengingsvoorstel toegestuurd naar de rechthebbende. 

Indien in het verlengingsvoorstel is aangegeven dat de uitgiftetermijn met 1 jaar moet worden verlengd, dan ontvangt de 
rechthebbende tot wederopzegging een jaarfactuur voor het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats. 

 

4. Asbestemmingen 

 
verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden € 90 

verstrooien op zee of op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid nabestaanden € 60 

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden € 90 

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden € 40 

opgraven asbus uit (urnen)graf € 110 

Er zijn rechten verschuldigd voor de asbestemming "ophalen as", "verstrooien op zee", "verstrooien op DNO/DNN/Driemond 
of Huis te Vraag, zonder aanwezigheid van nabestaanden" en het “bijzetten in urnenplaats of particuliergraf zonder 
aanwezigheid nabestaanden”. 

Deze rechten worden alleen in rekening gebracht als de crematie niet op DNO of DNN heeft plaatsgevonden 

 
 

 
5. Accomodatiegebruik  
 

Voorafgaand aan de uitvaart reserveren 
 

 

 

gebruik aula (per 45 min of een deel daarvan) € 80 

gebruik koffiekamer (per 45 min of een deel daarvan) € 80 

toeslag uitvaart op buitengewoon uur vanaf  € 300 

toeslag uitvaart op zaterdag € 175 

toeslag bijzondere werkzaamheden aula vanaf 
Op 

aanvraag 

Indien een aanvrager de aanvraag voor het gebruik van de accommodatie binnen 48 uur vóór de gereserveerde datum en 
tijdstip annuleert, blijven de accomodatiekosten verschuldigd. 

  
6. Administratieve kosten/vergunningen  

  
vergunning gedenkteken/opgraven € 60 

wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht of optie op graf/aanvraag ontheffing bewaartermijn 
as/registratie asbestemming in monument € 50 
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7. Grafbedekking en materialen 
 

 
 

Voor de tarieven van de grafbedekking en materialen wordt verwezen naar de tarieventabel 
begraafplaats/crematorium De Nieuwe Ooster. 

 
 

 
8. Bijzondere verrichtingen  

 
 

 

bijzondere verrichtingen begraven   
op 

aanvraag 

Op verzoek van rechthebbende het onderhouden van het (graf)-monument  
op 

aanvraag 
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Tarieventabel Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente 

Amsterdam 2021 
Begraafplaats Huis Te Vraag 

behorende bij de "Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente 
Amsterdam 2021" 

  
1. Overige begraafkosten 

 
 

  
opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar € 500 

opgraving kind t/m 11 jaar binnen 2 maanden en na 10 jaar € 250 

verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf/urnenplaats € 290 

verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf/urnenplaats  
Op 

aanvraag 

  
Een opgraving kan alleen met vergunning plaats vinden Zie 9. administratieve kosten/vergunningen. 

 
Het tarief opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar wordt niet in rekening gebracht als de herbegrafenis 
of verassing op De Nieuwe Ooster / De Nieuwe Noorder of Driemond plaatsvindt. 

 
 

  
2. Asbestemmingen 

 
 

  
verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden € 90 

verstrooien op zee of op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid nabestaanden € 40 

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden € 90 

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden € 40 

opgraven asbus uit (urnen)graf € 110 

De tarieven: verstrooien op zee, verstrooien DNO/DNN/Driemond/Huis te Vraag zonder aanwezigheid van 
nabestaanden, bijzetten in urenplaats/particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden worden alleen 
in rekening gebracht als de crematie niet op DNO of DNN heeft plaats gevonden. 

 
 

 

 
 

Ambtshalve verstrooiingen  worden altijd zonder nabestaanden uitgevoerd op een door de beheerder te 
bepalen tijdstip en locatie. 

 
 

  
3. Onderhoudsbijdragen begraafplaats 

 
 

  
bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats per jaar € 25 

 
 

 
De bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats geldt voor rechthebbende of gebruiker van particulier 
graf/kindergraf/urnenplaats/gedenkplaats en optiehouder optiegraf. 

 

 
 

  
4. Administratieve kosten/vergunningen 

 
 

  
vergunning gedenkteken/opgraven € 60 

wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht of optie op graf/aanvraag ontheffing bewaartermijn 
as/registratie asbestemming in monument € 50 

 
 


