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Aulaplechtigheid, 60 minuten   € 330,00
Verlenging aula mogelijk, per 15 minuten   € 90,00
Koffiekamer, 60 minuten (Monuta Innemee)  € 270,00

Koffiekamer, 60 minuten*   € 200,00
Verlenging koffiekamer mogelijk, minimaal 30 minuten  € 100,00
Aula en koffiekamer is inclusief gebruik muziek- en beeldinstallatie, orgel en piano.

*Koffiekamer vanaf 1 maart mogelijk in de aula van de begraafplaats, tot 1 maart in de koffiekamer  

van Monuta Innemee (de mogelijkheden zijn ruim).

Begraafplaats Oud Eik en Duinen is een historische begraafplaats aan de rand van Den Haag.  
Met haar ruim 750 jaar lange geschiedenis biedt Oud Eik en Duinen ook ruimte aan de laatste rustplaats 
van veel bekende Nederlanders, zoals de schrijvers Louis Couperus en Menno Ter Braak, maar ook 
politici als Willem Drees en Abraham Kuyper. 

Op Oud Eik en Duinen vindt u een speciale Kinderbegraafplaats en kan men ook Islamitisch begraven. 
Ook is het mogelijk om een asbus bij te zetten in een graf. Wij vertellen u graag meer 
over de mogelijkheden. 

Aula- plechtigheid

Beeld- en  
geluidsopnamen

Opname op USB-stick  €  60,00

Volgen van de plechtigheid via internet (livestream) op aanvraag mogelijk.

Grafrechten Particulier graf  € 980,00

Particulier kindergraf 1 t/m 12 jaar  € 490,00

Particulier kindergraf tot 1 jaar € 245,00

Bij het begraafrecht zijn de kosten van het openen en sluiten van het graf en voorloper inbegrepen.

Dit is exclusief het afhalen en terugplaatsen van het grafmonument.

Overschrijven van grafrechten
Op verzoek van de rechthebbende kunnen wij de rechten van een particulier graf overschrijven op een 
andere rechthebbende. Wanneer de rechthebbende van een graf is overleden, schrijven wij de rechten 
over op naam van de opdrachtgever van de begrafenis, tenzij anders wordt aangegeven. De nieuwe 
rechthebbende krijgt altijd een akte.

Overschrijven rechten  € 60,00

Algemene graven In algemene graven worden overledenen bijgezet die geen relatie met elkaar hebben. De kosten van 
Algemeen A en Algemeen D zijn inclusief openen en sluiten van het graf en de voorloper.

Deze wordt na tien jaar geruimd. De stoffelijke resten kunnen worden herbegraven in een familiegraf. 

Algemeen A, voor 3 overledenen € 800,00

Algemeen D, voor 3 overleden kindjes tot 1 jaar € 350,00
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In een particulier graf kunnen over het algemeen drie overledenen worden begraven.

De bijzettingen vinden boven elkaar plaats. Wanneer u dat wilt, kan een graf voor minder bijzettingen worden 
uitgegeven. Het tarief blijft in dit geval gelijk. In de A-serie worden vier overledenen begraven in twee rijen 
van twee boven elkaar. Een particulier graf kan op afspraak worden uitgezocht. De begraafrechten worden 
afzonderlijk bij iedere plechtigheid berekend. Het aangekochte begraafrecht blijft bestaan zolang aan de 
voorwaarden, zoals genoemd in de overeenkomst, wordt voldaan.

Huur particulier graf

Type Termijn* Inlage(n)  Huur tarief   Onderhoud per 10 jaar / afkoop

C* 10 jaar 1 € 1080,00  € 400,00

2 30 jaar 1, 2, 3 € 1300,00 € 900,00  / € 2700,00

E 30 jaar 1, 2, 3  € 1300,00 € 900,00 /  € 2700,00 

H 30 jaar 1, 2, 3 € 1500,00 € 900,00  /  € 2700,00

F (kind) 20 jaar 1 € 350,00  € 550,00  /  € 1100,00 
      (afkoop 20 jaar)

*C is particulier graf, inclusief begraafrecht. Graf wordt op volgorde uitgegeven.

*Verlenging van de termijn is mogelijk.

 

Koop particulier graf (voor onbepaalde tijd) 

Type/locatie  Inlage(n)  Koop tarief  Onderhoud per 10 jaar / afkoop

1   1 ,2, 3 € 2200,00 € 900,00  / € 4600,00

K  1, 2, 3 € 2500,00 € 900,00  /  € 4600,00

C  1, 2, 3 € 2500,00 € 900,00 / € 4600,00

RK  1, 2, 3 € 2500,00 € 900,00  /  € 4600,00

D(cirkel)  1, 2, 3 € 4650,00 € 900,00  /  € 4600,00

A  1, 2, 3, 4 € 4650,00 € 900,00  /  € 4600,00

F(kind)  1 € 800,00 € 550,00  / € 1900,00

Grafkelder

Type  Inlage(n)  Koop tarief   Onderhoud per 10 jaar / afkoop

Aaneengesloten 1 t/m 5  €  5000,00 € 900,00  /  € 4600,00

Niet aaneengesloten 1 t/m 4  €  5000,00 € 900,00 / € 4600,00

Niet aaneengesloten 1 t/m 8  € 10.000,00 € 900,00  / € 4600,00

Particuliere graven 

Bovengronds graf Reservering op aanvraag, vraag naar de ruime mogelijkheden bij de administratie. 
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Type Termijn Aantal Tarief  Onderhoud per 10 jaar / afkoop 

Urnengraf*  koop onbep.tijd 4 urnen € 1220,00  € 400,00 / € 1900,00

Urnenmuur 10 jaar  1 urn € 1000,00  Inclusief

Urnenmuur  5 jaar  1 urn € 500,00  Inclusief

Urnenzuil In een familie-urnenzuil is er plaats voor 1, 2, 3 of 4 urnen.  Tarief op aanvraag

Urn in bewaring (algemene nis)  1 urn € 155,00  per jaar

Bijzetting urn in particulier graf*   € 140,00

Bijzetting urn in urnengraf*  € 140,00

Asverstrooiing   € 140,00

*Indien mogelijk, kan er op verzoek een keldertje worden geplaatst € 140,00

Asbestemmingen

Voorwaarden De crematies en asbestemmingen worden verzorgd volgende de regels in de Wet op de lijkbezorging. 
Op alle overeenkomsten tussen u en Begraafplaats Oud Eik en Duinen zijn onze algemene voorwaarden 
van toepassing. Voor het gebruik van het pand is ons huishoudelijk reglement van toepassing. Algemene 
voorwaarden en huishoudelijk reglement zijn te downloaden via begraafplaatsoudeikenduinen.nl 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Onze medewerkers geven graag antwoord op uw vragen.

Begraafplaats Oud Eik en Duinen
Laan van Eik en Duinen 38/40
2564 GT Den Haag
T  070 - 447 00 00
E  oudeikenduinen@monuta.nl
I  begraafplaatsoudeikenduinen.nl
 

Januari 2021, wijzigingen voorbehouden.

Herinnerings-
boom

U kunt de as van een overledene op laten gaan in de groei van een boom, de as wordt hierbij verstrooit 
bij een boom. Hier mag u bij aanwezig zijn. Met een medewerker van de begraafplaats kunt u zorgvuldig 
een boom uitkiezen. Bij de boom plaatsen wij een herinneringsplaatje met naam, geboorte- en 
overlijdensdatum van de overledene.

Herinneringsboom (adoptieboom), diverse soorten € 2000,00

Grafmonumenten
Afnemen, terugplaatsen steen groot  € 345,00

Afnemen, terugplaatsen steen middel  € 140,00

Afnemen, terugplaatsen steen klein  € 70,00

Plaatsingsrecht particulier graf € 110,00

Plaatsingsrecht algemeen graf € 56,00


