
 
GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS BORNE tarievenlijst 01-01-2020 
 
Graven 
particulier graf – enkel verwerven (20 jaar)  € 1.380,00 
particulier graf – dubbel verwerven (20 jaar)  € 2.760,00 
particulier graf – urn verwerven (20 jaar)  € 1.230,00 
particulier graf – kind verwerven (20 jaar)  € 690,00 
 
Urnennis 
particuliere nis verwerven (20 jaar) 
voor 2 asbestemmingen (columbarium/heuvel/muur)  € 1.230,00 
voor 3 asbestemmingen (tulp)  € 1.850,00 
voor 4 asbestemmingen (tulp/muur)  € 2.470,00 
 
voor het verlengen van de rechten als boven bedoeld met 10 jaren wordt een recht 
geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van 
die rechten. 
 
algemeen graf begraven (10 jaar) zie begrafenisrecht 
 
Begraven 
begrafenisrecht lijk persoon beneden 1 jaar  € 310,00 
begrafenisrecht lijk persoon beneden 12 jaar  € 460,00 
begrafenisrecht lijk persoon 12 jaar en ouder  € 609,00 
 
Bijzetten 
bijzetten asbus of urn in/op particulier graf € 271,00 
bijzetten asbus of urn in particuliere nis  € 271,00 
 
Buitengewoon uur 
begrafenisrecht lijk persoon beneden 1 jaar  € 387,50 
begrafenisrecht lijk persoon beneden 12 jaar  € 575,00 
begrafenisrecht lijk persoon 12 jaar en ouder  € 761,25 
bijzetten asbus of urn  € 338,75 
 
Opgraven 
opgraven lijk persoon beneden 12 jaar  € 467,00 
opgraven lijk persoon 12 jaar of ouder  € 1.054,00 
opgraven/verwijderen van een asbus of urn  € 271,00 
terugplaatsen van een asbus of urn  € 271,00 
 
Verstrooien 
verstrooien van as op verstrooiingsplaats per asbus  € 132,00 
 
Herbegraven 
Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in een 
particulier graf wordt hetzelfde recht geheven als genoemd 
onder begraven c.q. begraven buitengewoon uur. 
Voor het ruimen van een graf en voor het herbegraven 
van de stoffelijke resten op een daartoe aangewezen 
gedeelte van de begraafplaats (zgn. verzamelgraf).  € 551,00 
 
Overige diensten 
het plaatsen van een vlinder op de vlinderstruik    € 271,00 
het plaatsen van een gedenksteen (muur klein)   € 185,00 
het plaatsen van een gedenksteen (muur groot)   € 370,00 
het plaatsen van een gedenkplaatje (tulp/strooiveld/waterurn)  €   22,00 



 
 
 
 
 
 
 
Openstelling Gemeentelijke Begraafplaats Borne    versie 01012020 
 
 
De begraafplaats is op de volgende tijdstippen geopend: 
 
- dagelijks  van zonsopgang tot zonsondergang 
 
 
Een plechtigheid in de gemeente Borne kan plaatsvinden: 
 
- op werkdagen  van 09.00 uur tot 15.00 uur. 
- op zaterdag  van 09.00 uur tot 14.00 uur. 
 
 
 
 
De Afdeling Inwoners, productgroep publiekszaken is voor het  
doen van aangifte van overlijden geopend op: 
 
 
maandag van 12.30 uur tot 16.00 uur (vrije inloop en op afspraak) 
 van 16.00 uur tot 20.00 uur (alleen op afspraak) 
dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur (vrije inloop en op afspraak) 
woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur (alleen op afspraak) 
 
 
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot: 
 
Gemeente Borne 
Afdeling Inwoners, productgroep publiekszaken 
Rheineplein 1 
7622 DG Borne 
telefoon : 14074 
fax : 074-2663338 
e-mail : info@borne.nl 
 
 
Gemeentelijke Begraafplaats 
Oude Almeloseweg 50 
7622 CZ Borne 
telefoon : 074-2667845 
fax : 074-2783291 
e-mail : B.Borne@TwenteMilieu.nl 
 


