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als bedoeld in art. 22 van het Reglement voor het beheer van de Hervormde begraafplaatsen Etten, Terborg en Ulft (zie bijl. 1) 

NB: Bankrekeningen gewijzigd, m.i.v. 1 november 2018 

Algemeen 
In dit document wordt de combinatie van de plaatsnamen 'Etten, Terborg en Ulft' in de namen van 

de Protestantse gemeente en de Hervormde begraafplaatsen meestal afgekort tot 'ETU'. 

Eigendom en Beheer 
Het eigendom en beheer van de Hervormde begraafplaatsen Etten, Terborg en Ulft berust bij de 

'Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft', gevestigd te Terborg en vertegenwoordigd door 

het College van Kerkrentmeesters (CvK): 

CvK Protestantse gemeente ETU 

Postbus 134 

7060 AC TERBORG 

Beheerder/Administrateur namens het CvK 
Het dagelijkse beheer en de administratie van de kerkelijke begraafplaatsen wordt uitgevoerd door 

onderstaande, door het CvK aangestelde beheerder/ administrateur: 

B.J.H. Teussink 

Prins Johan-Frisohof 62 

7061 WT TERBORG 

T: 06 -51 22 43 57 
E: begraafplaatsen@pgETU.nl 

Bankrekeningen (m.i.v. 01-11-2018) 

Hervormde begraafplaats Etten 

Hervormde begraafplaats Terborg 

Hervormde begraafplaats Ulft 

IBAN 

NL26 RABO 0373 7298 20 

NL70 RABO 0373 7298 04 

NL95 RABO 0373 7298 39 

Bezoekadressen van de begraafplaatsen 

Hervormde begraafplaats Etten 
Loo, tegenover huisnummer 12A 

ETIEN GLD 

Hervormde begraafplaats Terborg 
Tussen Silvoldseweg en 't Veld / De Laegte 

TERBORG 

Ingang Silvoldseweg: 

BIC/ SWIFT-adres Rabobank 

RABONL2U / RABONL2UXXX 

RABONL2U / RABONL2UXXX 

RABONL2U / RABONL2UXXX 

-Tegenover de afslag van de Lovinkweg, slechts 1 parkeerplek aanwezig. 

Ingang 't Veld/ De Laegte: 

-Tegenover de kleedruimtes op de sportvelden, ruime parkeergelegenheid. 

Hervormde begraafplaats Ulft 
Hofstraat, tegenover huisnummer 11 

ULFT 
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Voor wie beschikbaar 
De begraafplaatsen zijn niet alleen beschikbaar voor leden van de Protestantse gemeente te Etten, 
Terborg en Ulft, maar voor iedereen die bij ons zijn of haar laatste rustplaats zoekt. Hierbij worden geen 

voorwaarden gesteld aan kerkelijke betrokkenheid of mate van meelevendheid. 

Soorten en typen graven 
De Hervormde begraafplaatsen ETU geven alleen particuliere (zand)graven, particuliere urnengraven en 
particuliere urnenkelders uit, geen algemene. Daarnaast zijn op de Hervormde begraafplaats Terborg 
ook particuliere urnennissen in een urnenmuur (columbarium) beschikbaar. Voor de termen urnen-
graf, urnen kelder en urnen nis wordt in het vervolg de verzamelterm 'urnen plaats' gebruikt. 

In de Wet op de Lijkbezorging, wordt een particulier graf of urnen plaats gedefinieerd als volgt: 

-een graf of urnenplaats, waarop door een natuurlijk persoon of rechtspersoon (de rechthebbende) 
een uitsluitend recht is gevestigd, waarbij de rechthebbende bepaalt: 

-wie begraven of bijgezet mag worden in het graf en wie daarin begraven mag worden gehouden; 

-van welke overledene(n) de as, geborgen in een asbus/urn, begraven of bijgezet mag worden in 
een (zand)graf of urnengraf en daarin begraven mag worden gehouden; 

-van welke overledene(n) de as, geborgen in een asbus/urn, bijgezet mag worden in een urnen-
kelder of urnen nis en daarin bijgezet mag worden gehouden; 

-of de as in een asbus/urn wordt verstrooid of dat hiervoor een andere bestemming wordt gekozen, 
bijvoorbeeld i.v.m. het ruimen van de asbus/urn, na beëindiging van de grafrechtperiode. 

Priisopbouw voor begravingen en biizettingen 
De prijs voor een begraving of een bijzetting in een particulier graf of urnen plaats komt tot stand door 

het toepassen van de vastgestelde tarieven voor onderstaande rechten en diensten: 

-het grafrecht, d.w.z. het recht op een enkel of dubbeldiep particulier graf of op een urnenplaats 
(de term 'dubbeldiep' heeft in deze prijslijst betrekking op maximaal 2 graven boven elkaar); 

-het algemene onderhoud van de begraafplaatsen; 

-het openen en sluiten van graven en urnenplaatsen; 

-het verwijderen van grafmonumenten (na het beëindigen van de grafrechtperiode); 

-de begeleiding van de beheerder; 

-de administratie voor het bijwerken van de wettelijk en kerkelijk verplichte registers. 

Aan het vestigen van een grafrecht is onlosmakelijk de verplichting tot een bijdrage in de kosten 

voor het algemene onderhoud van de begraafplaatsen verbonden. 

Grafrechten worden bij de uitgifte van een nieuw graf of urnen plaats uitgegeven voor een periode 
van 20 jaar. Bij een bijzetting gaat een nieuwe periode van 20 jaar in. Hierbij zijn alleen grafrechten en 
algemene onderhoudskosten verschuldigd over de periode tussen de oude en de nieuwe einddatum, 
tegen de dan geldende tarieven. 

Bij grafrechtovereenkomsten met een looptijd van 5 jaar wordt naast vooruitbetaling de mogelijkheid 

geboden om per jaar te betalen, maar alleen via automatische incasso, tegen de voor het betreffende 
jaar geldende tarieven. Bij langer lopende overeenkomsten dienen grafrechten en bijdragen voor het 

algemene onderhoud van de begraafplaatsen steeds bij vooruitbetaling te worden voldaan, zodat de 
begraafplaatsen met behulp van de rente uit langlopende spaarcontracten de gevolgen van de inflatie 
kunnen opvangen. 

In bijlage 2 worden enkele voorbeeldberekeningen van begrafenissen en bijzettingen getoond. 
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Standaard tarief en verlaagd tarief 

Het verlaagde tarief geldt voor: 

Beheer & adm. Herv. begraafplaatsen ETU 

B.J.H. Teussink, tel. 06-51 22 43 57 

begraafplaatsen@pgETU.nl 

-Lidmaten en doopleden van de Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft, die over de afgelopen 
3 jaar minimaal€ 80 per echtpaar/jaar of€ 50 per alleenstaande/jaar aan 'Kerkbalans' hebben bij-
gedragen. Het verlaagde tarief geldt ook voor kinderen van ouders die aan deze voorwaarde voldoen. 

-Vrijwilligers van de Hervormde begraafplaatsen ETU, die gedurende een periode van 3 jaar ten minste 
80 uur/jaar aan tuin-en/of grafonderhoud hebben besteed. Zij ontvangen na genoemde periode een 
bevestiging van het recht op het verlaagde tarief. Deze regeling is niet van invloed op de hoogte 
van de vrijwilligersvergoeding. 

Voor allen die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn de standaardtarieven van toepassing. 

Producten en diensten, buiten het leveringspakket van de begraafplaatsen 
Rechthebbenden die het onderhoud van het graf of de graven, waarvan zij rechthebbende zijn, 
willen uitbesteden aan de begraafplaats kunnen dit kenbaar maken aan de beheerder. Het 
grafonderhoud kan worden afgesloten voor 5, 10 of 20 jaar. De tarieven staan in de tarievenlijst op 
blad 4 en de omvang van de werkzaamheden in artikel 22, lid 3, van het Reglement (zie bijlage 1). 

Werkzaamheden, zoals het ontwerpen, maken, plaatsen, verwijderen, bewerken en herplaatsen van 
grafmonumenten (zoals grafstenen en dekplaten), behoren niet tot het leveringspakket van de begraaf-
plaatsen. De kosten voor deze werkzaamheden dient u rechtstreeks te voldoen aan het door u 
gekozen natuursteenbedrijf. 

Toelichting bii enkele wijzigingen 
In de eerste plaats zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in aansluiting op aanpassingen van 
de Wet op de lijkbezorging (Wlb). 

-Zo zijn de verlengingsmogelijkheden van de grafrechttermijn verruimd. Op basis hiervan heeft 
het College van Kerkrentmeesters besloten, om naast de vaste periode van 10 jaar, een nieuwe 
verlengingsperiode van 5 jaar in te voeren. Laatstgenoemde periode kan vooruit worden betaald of in 
jaarlijkse termijnen, maar dan alleen via automatische incasso, tegen de voor het betreffende jaar 
geldende tarieven. Andere, langere, perioden dienen steeds bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

-Wat de naamgeving van de graven betreft, heeft de wetgever besloten de termen 'eigen graf'/ 
/ 'eigen urnengraf' / 'eigen urnennis' te wijzigen in respectievelijk 'particulier graf'/' particulier 
urnengraf' /' particuliere urnennis', tezamen als 'particuliere urnenplaats' aangeduid. 

Maar de meest in het oog springende wijzigingen betreffen de verkorting van de primaire graf-
rechttermijn (van 30 naar 20 jaar) en de nieuwe verlengingstermijn van 5 jaar, naast de bestaande 
met een duur van 10 jaar. 

Daarnaast vragen wij aandacht voor de mogelijkheid om op één of meer graven een grafrecht 
voor onbepaalde tijd te vestigen. Concreet gaat het hierbij om een periode van minimaal 50 en 
maximaal 99 jaar. Een graf, waarvoor na 2010 voor 50 jaar grafrechten algemeen onderhoud is 
betaald, wordt na 50 jaar niet geruimd, maar pas als de begraafplaats vol is en het betreffende 
graf, chronologisch gezien, als eerste aan de beurt is voor ruiming. Indien de begraafplaats niet 
vol is, kan het graf/kunnen de graven na 99 jaar worden geruimd. De prijs voor het grafrecht 
en het algemene onderhoud voor deze nieuwe optie bedraagt€ 3.610 (prijspeil 2018). 

Voor opmerkingen, vragen en bijzondere wensen met betrekking tot deze prijslijst en de begraaf-
plaatsen, kunt u altijd contact opnemen met de beheerder/administrateur of met het College van 
Kerkrentmeesters. 
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Tarieven met ingang van 1 januari 2019 

Tarieven voor particuliere graven 
Grafrecht voor een enkel of dubbeldiep graf, 20 jaar, 
voor personen van 12 jaar en ouder 

Verlenging grafrecht, 10 jaar (12 jaar en ouder) 
Verlenging grafrecht, 5 jaar (12 jaar en ouder) *) 
*) bij betaling per jaar, via automatische incasso 

Grafrecht voor een enkel of dubbeldiep graf, 20 jaar, 
voor kinderen van O t/m 11 jaar 

Verlenging grafrecht, 10 jaar (O t/m 11 jaar) 
Verlenging grafrecht, 5 jaar (0 t/m 11 jaar) *) 
*) bij betaling per jaar, via automatische incasso 

Graf openen en sluiten, ma t/m vr (za-, zo-en feestdagen op aanvraag) 

Ruimen van een bestaand graf en dieper wegzetten van stoffelijke resten 

Verwijderingsbijdrage voor een grafmonument met afstandsverklaring, 
zonder aanspraak te maken op eventuele grafbedekkingen 
(alleen bij de enige/eerste begraving of de enige/eerste plaatsing van een urn) 

Tarieven voor urnenplaatsen (urnengraven, -kelders en -nissen) 
Grafrecht, 20 jaar, voor personen van 12 jaar en ouder 
Verlenging grafrecht, 10 jaar (12 jaar en ouder) 
Verlenging grafrecht, 5 jaar (12 jaar en ouder) *) 
*) bij betaling per jaar, via automatische incasso 

Grafrecht, 20 jaar, voor kinderen van O t/m 11 jaar 
Verlenging grafrecht, 10 jaar (0 t/m 11 jaar) 
Verlenging grafrecht, 5 jaar (O t/m 11 jaar) *) 
*) bij betaling per jaar, via automatische incasso 

Urnen plaats openen en sluiten (ma -vr / za-, zo-en feestdagen op aanvraag) 

Bijzetting 2e of volgende asbus/urn in bestaand graf /urnen plaats, 
inclusief openen en sluiten van het graf/urnenplaats 

Tarieven voor algemeen onderhoud en overige werkzaamheden 
Algemeen onderhoud van de begraafplaats, 20 jaar 
Verlenging algemeen onderhoud van de begraafplaats, 10 jaar 
Verlenging algemeen onderhoud van de begraafplaats, 5 jaar*) 
*) bij betaling per jaar, via automatische incasso 

Begeleiding beheerder 

Administratie-en registratie 

Tarieven voor optioneel grafonderhoud 
Van toepassing voor diegenen, die het onderhoud van het graf/ de graven, 
waarvan zij rechthebbende zijn, willen uitbesteden aan de begraafplaats. 

-Afkoop grafonderhoud, 20 jaar 
-Afkoop grafonderhoud, 10 jaar 
-Afkoop grafonderhoud, 5 jaar *) 
*) bij betaling per jaar, via automatische incasso 

begraafplaatsen@pgETU.nl 

Standaard Verlaagd 

€ 840 € 560 
€ 310 € 310 
€ 165 € 165 
€ 35 € 35 

€ 520 € 340 
€ 210 € 210 
€ 115 € 115 
€ 25 € 25 

€ 370 € 370 

€ 180 € 180 

€ 150 € 150 

Standaard Verlaagd 
€ 840 € 560 
€ 310 € 310 
€ 165 € 165 
€ 35 € 35 

€ 520 € 340 
€ 210 € 210 
€ 115 € 115 
€ 25 € 25 

€ 275 € 275 

€ 210 € 210 

bij graven bij urnen 
€ 700 € 700 
€ 370 € 370 
€ 190 € 190 
€ 39 € 39 

€ 60 € 60 

€ 20 € 20 

bij graven bij urnen 

€ 900 € 450 
€ 470 € 235 
€ 245 € 122 
€ 51 € 25 

Aldus vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Etten, 
Terborg n Ulft, gevestigd te Terborg, ondertekend te Etten Gld, op 17 december 2018, 

Secretaris 

ló!J ~ J ~_-/ 
W.G. Eelderink-Groot Wassink 
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BIJLAGE 1 

Grafnr. Veld-vak-volgnr. 

\ n Te<bo<9 
o'-Reglement voor het Beheer van de Hervormde begraafplaatsen Etten, Terborg en Ulft 
f-OUfh 

HOOFDSTUK6 

ONDERHOUD 

Artikel 22 
Onderhoud door het college van kerkrentmeesters. 

1. Met het doel de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaatsen en de 
graven, waarin door de kerkrentmeesters wordt voorzien, te dekken, worden rechten geheven 
volgens de bij dit beheersreglement behorende tarievenlijst, die jaarlijks kan worden herzien. 

Wat de rechten betreft, geldt voor het grafrecht dat hieraan onlosmakelijk het algemene onderhoud 
van de begraafplaatsen is verbonden. Het grafrecht op een particulier graf of urnenplaats houdt 
de verplichting in tot betaling van zowel het grafrecht zelf, als van het algemene onderhoud van de 
begraafplaatsen, waarbij voor beiden dezelfde periode van toepassing is. 

Bij grafrechtovereenkomsten met een looptijd van 5 jaar is naast vooruitbetaling ook betaling per 
jaar toegestaan, maar alleen via automatische incasso, tegen de voor dat jaar geldende tarieven. Bij 
langer lopende overeenkomsten dienen grafrechten en bijdragen voor het algemene onderhoud 
van de begraafplaatsen steeds bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

2. Het college van kerkrentmeesters belast zich met het algemene onderhoud van de begraafplaatsen, 
waaronder wordt verstaan het onderhoud aan gebouwen en paden, het maaien van het gras en 
het verzorgen van de algemene beplanting. 

3. Het college van kerkrentmeesters belast zich tevens met het onderhoud der graven, waaronder 
wordt verstaan het snoeien van de blijvende grafbeplanting, het schoonmaken van het gedenk-
teken eenmaal per jaar, wanneer de rechthebbende de hiervoor van toepassing zijnde afkoopsom 
heeft betaald. 

4. Het college van kerkrentmeesters accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, door welke 
oorzaak ook ontstaan, aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt. 
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BIJLAGE 2 

Voorbeelden van prijsberekeningen 
De toekomstige tarieven in de voorbeelden zijn ontsproten aan de fantasie van de schrijver en 
dienen alleen ter illustratie. U kunt er dus geen rechten aan ontlenen. 
(Ter info: Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2% verdubbelen de prijzen na elke 35 jaar.) 

1. Prijs van een nieuw dubbeldiep graf, van mei 2018 t/m mei 2038, tegen standaard tarieven 

-Grafrecht voor de periode -mei 2018 t/m mei 2038 (20 jaar x €42) ..................... : € 840 

-Alg. onderhoud begraafplaats -mei 2018 t/m mei 2038 (20 jaar x € 35) .............. : € 700 
-Graf openen en sluiten, incl. gebruik graflift, bekisting en graafhulpmiddelen .. : € 370 
-Verwijderingsbijdrage grafmonument (bij enkel graf en 1 e begraving dubbel graf) ... : € 150 
-Begeleiding beheerder ....................................................................................... : € 60 
-Administratie en registratie € 20 

Totaal te betalen € 2.140 

2. Prijs van een bijzetting in hetzelfde dubbeldiepe graf (5 jaar na de eerste begraving), 

van mei 2023 t/m mei 2043, tegen de in 2023 geldende standaard tarieven. 

Grafrecht en Alg. onderhoud zijn betaald t/m mei 2038. 

-Grafrecht voor de periode -mei 2038 t/m mei 2043 (5 jaar x €47) ....................... : € 235 

-Alg. onderhoud begraafplaats -mei 2038 t/m mei 2043 (5 jaar x €39) ................ : € 195 
-Graf openen en sluiten, incl. gebruik graflift, bekisting en graafhulpmiddelen .. : € 385 
-Begeleiding beheerder ....................................................................................... : € 67 

-Administratie en registratie =€ _ __;;:2=3 

... To ... t ... a ... a ... 1 t"e ... b.,.e_.ta .... 1 ... e ... n _____________________ .a.€ _ _.9~o,..s 

3. Prijs van de bijzetting van een urn in hetzelfde dubbeldiepe graf (15 jaar na de vorige 
bijzetting), van mei 2038 t/m mei 2058, tegen de in 2038 geldende standaard tarieven. 

Grafrechten Alg. onderhoud zijn betaald t/m mei 2043. 

-Grafrecht voor de periode -mei 2043 t/m mei 2058 (15 jaar x €65) ..................... : € 975 
-Alg. onderhoud begraafplaats -mei 2043 t/m mei 2058 (15 jaar x €53) .............. : € 795 
-Graf openen en sluiten, incl. gebruik graflift, bekisting en graafhulpmiddelen .. : € 550 
-Begeleiding beheerder ..................................................................................... .. : € 90 
-Administratie en registratie .::;.€ _ ___.;::;3=0 

Totaal te betalen € 2.440 
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