
Tarieventabel Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam 2023 
Begraafplaatsen Landscroon en Carspelhof te Weesp behorende bij de 

"Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam" 
 
 

Algemeen:  

Op de begraafplaats Landscroon kunnen uitsluitend bijzettingen in en as verstrooiingen op particuliere graven plaatsvinden. 

De tarieven die voor deze diensten worden berekend zijn gelijk aan die van begraafplaats Carspelhof. 

 

1. Begraven 
 

1.1 Algemeen Graf 
begraven in algemeen graf  €                1.150  

begraven in algemeen graf kind t/m 11 jaar  €                800  

 

De maximale uitgiftetermijn voor een algemeen graf is 10 jaar. 

 

De kosten van begraven in een algemeen graf zijn inclusief grafrechten, de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats, het 

onderhoud van de grafbedekking en de grafgang. 

 

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

 

1.2 Begraafrecht particulier graf 
(her)begraven in particulier graf  €                850  

(her)begraven kind t/m 11 jaar  €                500  

 

Het tarief begraafrecht van een particulier graf is exclusief grafrechten, de onderhoudsbijdragen onderhoud begraafplaats en 

het onderhoud van de grafbedekking. Het tarief begraafrecht is inclusief de grafgang.  

 

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven 4. Buitengewone uren en toeslagen. 

 

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

opgraving na 2 maanden en  binnen de wettelijk voorgeschreven grafrust van 10 jaar  €             2.000  

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

opgraving kind t/m 11 jaar na 2 maanden en binnen de voorgeschreven wettelijke grafrust van 10 jaar  €             1.000  

opgraven/samenvoegen/ruimen en eerste plaats vrijmaken particulier graf  €                550  

opgraven/samenvoegen/ruimen en 2e plaats vrijmaken particulier graf, inclusief 1e plaats  €                850  

 

Een opgraving kan alleen met vergunning plaats vinden, zie 5. 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 / Driemond of Carspelhof plaatsvindt. 

 

  



2. Uitgifte (huur) van een graf voor bepaalde tijd, maximaal 30 jaar 
 

2.1 Particulier graf 

Categorie Afkoop voor  
10 jaar 

Afkoop voor  
15 jaar 

Afkoop voor  
20 jaar 

Afkoop voor  
25  jaar 

Afkoop voor  
30 jaar 

3-diep  €            1.420   €            2.130   €            2.700   €            3.375   €           4.050  

 

De uitgiftetermijn van een particulier graf is minimaal 10 jaar. Bij uitgifte van een graf moet de minimale uitgiftetermijn van 

10 jaar in 1 keer worden voldaan.  

 

De afkoopsom is inclusief grafrechten, bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats en de onderhoudsbijdrage van de 

grafbedekking, maar exclusief het begraafrecht. 

 

2.2 Uitgifte (huur) van een urnennis of urnenplaats voor bepaalde tijd, maximaal 30 jaar 

Categorie 
Afkoop voor  

10 jaar 
Afkoop voor  

15 jaar 
Afkoop voor  

20 jaar 
Afkoop voor  

25 jaar 
Afkoop voor  

30 jaar 

urnennis  €            380   €            570   €            760   €            950   €           1.140  

urnenplaats/urnentuin  €            340   €            510   €            680   €            850   €           1.020  

 

De uitgiftetermijn van een urnennis en urnenplaats is minimaal 10 jaar. Bij uitgifte moet de minimale uitgiftetermijn van 10 

jaar in 1 keer worden voldaan. De kosten van de huur is inclusief de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats en de 

onderhoudsbijdrage van de grafbedekking, maar exclusief de kosten voor het bijzetten van een asbus of urn. 

 

2.3 verlengen grafrecht (huur) particulier graf 

Categorie 
Afkoop voor  

5 jaar 
Afkoop voor  

10 jaar 
Afkoop voor  

15 jaar 
Afkoop voor  

20 jaar 
Afkoop voor  

25 jaar 
Afkoop voor  

30 jaar 

3-diep €              710  €            1.420   €            2.130   €            2.700   €            3.375   €           4.050  

 

Het grafrecht voor een particulier graf, de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats en de onderhoudsbijdrage van de 

grafbedekking kunnen voor minimaal 5 en maximaal 30 jaar worden verlengd.  

 

Indien het te verlengen grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats tezamen wordt afgekocht voor een 

periode van 10 jaar of langer dan zijn de afkoop bedragen gelijk aan die vanuit tabel 2.1. 

 

Bij een bijzetting van een overledene moet de grafrusttermijn gekoppeld worden aan het grafrecht, de algemene bijdrage 

onderhoud begraafplaats en de bijdrage onderhoud grafbedekking. Indien de looptijd van de afgekochte periode kleiner is 

dan de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar dan moet het grafrecht, de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats en de 

onderhoudsbijdrage van de grafbedekking aanvullend worden afgekocht, zodat voldaan wordt aan de eis van de wettelijke 

grafrust. Deze aanvullende afkoop moet ineens worden afgekocht en betaald. 

 

2.4 Verlengen grafrecht (huur) van een urnennis of urnenplaats voor bepaalde tijd, maximaal 30 jaar 

Categorie 
Afkoop voor  

5 jaar 
Afkoop voor  

10 jaar 
Afkoop voor  

15 jaar 
Afkoop voor  

20 jaar 
Afkoop voor  

25 jaar 
Afkoop voor  

30 jaar 

urnennis €            200  €            380   €            570   €            760   €            950   €           1.140  

urnenplaats €            180  €            340   €            510   €            680   €            850   €           1.020  

 
Het grafrecht van een urnennis en urnenplaats, de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats en de onderhoudsbijdrage 

van het grafmonument kunnen voor minimaal 5 en maximaal 30 jaar worden verlengd. 

 



3. Asbestemmingen 
 

bijzetten van een asbus of urn  €                  90  

verstrooien van as op het strooiveld  €                  90  

plaatsen naamplaat in het gedenkboek, gedurende 10 jaar  €                  85  

verlengen van het recht naamplaat in het gedenkboek, voor 10 jaar  €                  85  

 

4. Buitengewone uren en toeslagen 
 

Voor het begraven, het bijzetten van een asbus of urn en verstrooiingen van as op buitengewone uren wordt een toeslag 

geheven. 

 

De buitengewone uren zijn: 
apr. t/m sept. maandag t/m vrijdag  voor 8:00 uur en na 15:30 uur 
okt. t/m mrt. maandag t/m vrijdag voor 9:00 uur en na 15:00 uur 
gehele jaar  zaterdagen van 9:00 uur tot 11;30 uur * 

 

* op de zaterdagen vinden na 11:30 uur geen begravingen, bijzettingen en verstrooiingen van as meer plaats. 

 
toeslag op buitengewone uren op maandag t/m vrijdag €                  300 

toeslag op buitengewone uren op zaterdag €                  600 

 

5. Administratieve kosten/vergunningen 
 

vergunning gedenkteken/opgraven  €                  70  

Overige administratiekosten, te weten (wijziging) tenaamstelling, optie, ontheffing en registratie locatie as  €                  55  

 

6. Grafbedekking en materialen 
 

Voor de tarieven van de grafbedekking en materialen wordt verwezen naar de tarieventabel 1. begraafplaats / crematorium 

De Nieuwe Ooster. 

 

7. Bijzondere verrichtingen 
 

bijzondere verrichtingen op aanvraag 

 
 
8. Overgangsbepalingen algemeen onderhoud begraafplaats Landscroon 
 
In het verleden was het mogelijk om grafrechten voor onbepaalde tijd af te kopen en het algemeen onderhoud van de 

begraafplaats en de onderhoudsbijdrage van de grafbedekking voor bepaalde tijd af te kopen. Ook kan sprake zijn van een 

jaarlijkse bijdrage van het algemeen onderhoud begraafplaats en onderhoud grafbedekking. 
 
  



8.1 bijdrage algemeen onderhoud 
jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats en onderhoud grafbedekking indien dit niet tezamen met 
de grafrechten is afgekocht. 

 €                  80  

 
8.2 Verlengen algemeen onderhoud en onderhoud grafbedekking voor bepaalde tijd, waarvan de grafrechten voor 

onbepaalde tijd zijn afgekocht 

Categorie 
Afkoop voor  

5 jaar 
Afkoop voor  

10 jaar 
Afkoop voor  

15 jaar 
Afkoop voor  

20 jaar 
Afkoop voor  

25 jaar 
Afkoop voor  

30 jaar 

part. graf €             250  €               500   €             750   €            1.000   €            1.250   €           1.500  

 
 


