
(tarieven 2020, wijzigingen 

voorbehouden)

Begrafenispakket Premium € 3.564,00 
(exclusief kosten begraafplaats)

Bespreking met de uitvaartverzorger (telefonisch, thuis of op kantoor) ✔

Telefonische begeleiding door uitvaartverzorger t/m dag van de uitvaart ✔

Persoonlijke begeleiding door uitvaartverzorger t/m dag van de uitvaart ✔

Begeleiding van overledene door uitvaartleider op dag van de uitvaart ✔

Regelen van de uitvaart en alle (wettelijke) formaliteiten ✔

Basis uitvaartkist (standaard formaat) O

Keuzeuitvaartkist (5 modellen, standaard formaat) ✔

Andere uitvaartkist uit assortiment van Toebes & Rijnja O

Het bezorgen van de kist en het in de kist leggen van de overledene ✔

Laatste verzorging en kleden van de overledene door zorgteam ✔

Overbrengen van de overledene (binnen straal van 20 km) ✔

Opbaring: Het opbaren in een thuissituatie òf in een door ons aangewezen 

uitvaartcentrum gedurende een periode van maximaal 5 dagen. Inclusief bezorgen en 

ophalen van materialen en gebruik van koelapparatuur.

✔

Ander uitvaartcentrum dan het door ons aangewezen uitvaartcentrum O

Eén rouwbezoek in uitvaartcentrum (max. 10 personen / 45 min.) ✔

Levering van 30 stuks luxe rouwkaarten (zonder foto) in kleur gedrukt met enveloppen, 

postzegels en PostNL verzendset
✔

Rouwauto overbrengen van de overledene naar de begraafplaats ✔

Gebruik van de aula begraafplaats voor plechtigheid met muziek, foto's en sprekers 

(max. 50 personen / max. 45 minuten)
✔

Condoleanceregister ✔

Aangifte overlijden bij gemeente ✔

Afschrift van akte van overlijden ✔

Afhandeling van eventuele aanwezige uitvaartpolissen ✔

Service voor het opzoeken en aanleveren van de gekozen muziek aan de 

begraafplaats (excl. aanschaf van eventuele muzieknummers)
✔

Praktisch boekje 'ZorgNa', afwikkeling na een overlijden ✔

✔ inbegrepen

O   optioneel waaraan meerkosten verbonden kunnen zijn

X   niet van toepassing / niet mogelijk

✔ Rouwbezoek is in uitvaartcentrum uiterlijk voor de dag van de begrafenis

✔ De familie zorgt zelf voor (minimaal) vier dragers op de begraafplaats. Professionele dragers tegen meerprijs

✔ Begraafplaats en soort graf naar eigen keuze (kosten begraafplaats: zie tweede blad)

Tarief onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen, de tarieven van de gemeente zijn leidend

Voor een melding van overlijden belt u (24 uur per dag)
Regio Alkmaar/Bergen/Heiloo:  Gerwin Toebes  072 - 520 15 30



Overzicht tarieven gemeentelijke begraafplaatsen 2020

Gemeente Alkmaar
Periode Huur graf Begraven Totaal grafkosten Kosten onderhoud begraafplaats

10 jaar 752,00€                 766,00€                 1.518,00€                € 1.127,00 ineens

20 jaar 1.503,00€              766,00€                 2.269,00€                € 1.889,00 ineens

Algemeen graf (10 jaar) -€                       383,00€                 383,00€                   € 417,00 eenmalig

Gemeente Bergen en Gemeente Heiloo
Periode Huur graf Begraven Totaal grafkosten Kosten onderhoud begraafplaats

10 jaar 1.661,00€              726,00€                 2.387,00€                € 83,00 per jaar (ook af te kopen)

15 jaar 2.492,00€              726,00€                 3.218,00€                € 83,00 per jaar (ook af te kopen)

20 jaar 3.115,00€              726,00€                 3.841,00€                € 83,00 per jaar (ook af te kopen)

Algemeen graf (10 jaar) -€                       1.246,00€              1.246,00€                € 83,00 per jaar (ook af te kopen)

Gemeente Heerhugowaard
Periode Huur graf Begraven Totaal grafkosten Kosten onderhoud begraafplaats

20 jaar 2.641,00€              703,00€                 3.344,00€                geen

Algemeen graf (10 jaar) 616,00€                 703,00€                 1.319,00€                geen

Gemeente Langedijk
Periode Huur graf Begraven Totaal grafkosten Kosten onderhoud begraafplaats

10 jaar 827,00€                 1.190,00€              2.017,00€                € 171,00 per jaar of € 1.497,00 ineens

15 jaar 1.241,00€              1.190,00€              2.431,00€                € 171,00 per jaar of € 2.245,00 ineens

20 jaar 1.655,00€              1.190,00€              2.845,00€                € 171,00 per jaar of € 2.993,00 ineens

99 jaar grafkelder 8.190,00€              1.190,00€              9.380,00€                € 171,00 per jaar of € 14.817,00 ineens

Algemeen graf (10 jaar) -€                       2.061,00€              2.061,00€                

Gemeente Schagen
Periode Huur graf Begraven Totaal grafkosten Kosten onderhoud begraafplaats

10 jaar 920,00€                 659,50€                 1.579,50€                € 75,20 per jaar

20 jaar 1.840,00€              659,50€                 2.499,50€                € 75,20 per jaar

30 jaar 2.760,00€              659,50€                 3.419,50€                € 75,20 per jaar

Algemeen graf -€                       659,50€                 659,50€                   € 37,60 per jaar

Tarief onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen, de tarieven van de gemeente zijn leidend

Tarief is geldig op reguliere werktijden begraafplaats, daarbuiten kan een toeslag gelden

De belangrijkste tarieven zijn hier vermeld, er zijn echter ook andere mogelijkheden (afhankelijk per gemeente)

Voor begraven van kinderen gelden veelal andere tarieven


