
Rectificatie van de tarieven kerkelijke diensten 2023 
Gewijzigd: Urnenmuur/urnengraf 
Tarief ruimkosten na einde grafrecht in 2023 € 250,00 
 

Tarieven kerkelijke diensten per 1 januari 2023   

   

 

jaar 
2023  

   

Misintenties / Gebedsintenties 8,50  
Huwelijksviering 405,00  
Oecumenische viering andere kerk 205,00  
Jubileumviering 325,00  
Jubileumviering tijdens een weekendviering (vrijwillige bijdrage)   

Avondwake, uitvaartviering en begrafenis 510,00  
Alleen uitvaartviering en begrafenis 425,00  
Avondwake of plechtigheid in de kerk met gebruik aula of 
parochiecentrum 425,00  
Gebruik aula / parochiecentrum voor condoleance 82,00  
Alleen begraven 240,00  
Pastorale begeleiding bij crematie (exclusief reiskosten) 210,00  
Avondwakeboekjes per stuk zwart/wit 0,40  
Avondwakeboekjes per stuk kleur 0,65  
Uitvaartboekjes per stuk zwart/wit 0,40  
Uitvaartboekjes per stuk kleur 0,65  

   

Kerkhof 1e periode 20 jaar   

Grafrechten 860,00  
Kindergraf 0-1 jaar 645,00  
Kindergraf 1-12 jaar 805,00  
Ruimkosten na einde grafrecht 250,00  
Begraven 235,00  
Onderhoudsbijdrage kerkhof 225,00  
Bijkoop grafrecht per jaar 45,00  
Onderhoudsbijdrage per jaar 11,25  



   

Urnenmuur/ Urnengraf 1e periode 20 jaar   

Recht, inclusief dekplaat 1.285,00  
Onderhoudsbijdrage kerkhof 225,00  
Graveren dekplaat voor eigen rekening   

   

Verlenging periode van 10 jaar   

Grafrechten / recht urnenmuur 450,00  
Onderhoudsbijdrage kerkhof 115,00  

   

Tweede inleg bij begraving   

Bijkoop grafrecht per jaar 45,00  
Onderhoudsbijdrage per jaar 11,25  

   

Plaatsing kosten tweede urn in dezelfde nis 140,00  
Bijkoop grafrecht per jaar 45,00  
Onderhoudsbijdrage per jaar 11,25  

   

   
Opmerking: 
Bij een tweede inleg in een graf of plaatsing van een tweede urn moeten 
volgens het kerkhofreglement extra rechten berekend worden als de 
resterende rechten op het graf of nis korter dan een periode van tien jaar is. 
Dit om de wettelijke grafrust van 10 jaar te garanderen. Bij een inleg of 
plaatsing vindt verrekening plaats van de nog niet verstreken jaren van de 
oorspronkelijke (graf)rechten. 
 
Voorbeeld 1: Heeft de eerste begraving of plaatsing 12 jaar geleden 
        plaatsgevonden, dan zal voor de tweede plaatsing of inleg 
        alsnog 2 jaar graf- of recht urnenmuur worden berekend. 
 
Voorbeeld 2: Heeft de eerste begraving of plaatsing 8 jaar geleden 

plaatsgevonden, dan zijn hiervoor geen extra(graf)rechten 
verschuldigd. Over 12 jaar is het mogelijk om de (graf)rechten 
weer te verlengen voor 10 jaar. 

 
Grafmonumenten 



Grafmonumenten moeten vóór aanschaf gecontroleerd worden op de 
afmetingen door de begraafplaatsbeheerder, Henk Holterman (tel. 0572-
372592). 
Er wordt  € 210,00 legeskosten voor het plaatsen van een grafsteen berekend 
aan de steenhouwer. Deze wordt meestal doorberekend aan u, als 
opdrachtgever. 

 
 
 


