
Tarieven parochie H. Drie-eenheid 2022  
  

Deze tarieven gelden voor alle 7 de kerken en de 4 begraafplaatsen behorende tot  parochie 

H. Drie-eenheid.   

  

Kerkelijke diensten    

Misintentie/ stipendium  €   12,00  

Huwelijksviering  € 390,00  

Jubileumviering  € 295,00  

Uitvaart (oud)parochiaan (incl. absoute begraafplaats, indien in dezelfde plaats)  € 525,00*  

Uitvaart niet parochiaan (incl. absoute begraafplaats, indien in dezelfde plaats)  € 825,00*  

*Indien koor, gebruik van projector etc van de kerk – Extra  € 100,00 *Indien absoute in 

crematorium plaatsvindt (na uitvaart in kerk) – Extra € 100,00  

Uitvaartdienst in aula of crematorium met pastor  € 520,00  

Vergoeding voor assistenten i.g.v. uitvaart (op ons verzoek) zie opm. b) € 146,00  

Verhuur kerken voor een concert   € 270,00  

(per dagdeel excl. verwarming, incl. elektriciteit)  

    

Begraafplaats   

Grafkelder grafrechten voor 40 jaar excl. onderhoudsbijdrage  € 3590,00 Tombegraf 

grafrechten voor 30 jaar excl. onderhoudsbijdrage  € 1810,00  

Familiegraf enkel graf grafrechten voor 20 jr. excl. onderhoudsbijdrage  € 460,00  

Familiegraf dubbel graf grafrechten voor 20 jr. excl. onderhoudsbijdrage € 690,00  

Familiegraf dubbelbreed graf grafrechten voor 20 jr. excl. onderhoudsbijdrage € 920,00  

Kindergraf grafrechten voor 20 jaar excl. onderhoudsbijdrage  € 210,00  

Urnengraf grafrechten voor 20 jaar excl. onderhoudsbijdrage  € 345,00  

Columbarium grafrechten voor 20 jaar excl. onderhoudsbijdrage  € 690,00  

Onderhoudsbijdrage € 35 per jaar = voor 20 jaar  

  

Begravingskosten  

€ 700,00  

Familiegraf  € 630,00  
(Bestaande uit: delven graf (enkel en dubbel) (opm. 1) € 400 en ruimen monument € 230)  

  

Urnengraf en columbarium  
(Bestaande uit: delven graf/ plaatsen urn (opm. 1) € 120 en ruimen graf € 130)  

  

€ 250,00  

Kindergraf  
(Bestaande uit: delven graf (opm. 1) € 200 en ruimen graf € 230)  

  

Strooiveld   

€ 430,00  

Verstrooiing as (excl. naamplaatje (opm. 2))  € 75,00  

Verstrooiing as (incl. naamplaatje (opm. 2))  

  

Bijzetting   

€ 350,00  

De bijzetting van een urn in een bestaand graf (opm. 2)  

  

Reserveren graf  

€ 160,00  

Het reserveren van een graf voor de duur van 10 jaar   € 50,00  

Voor een gereserveerd graf moet ook de jaarlijkse onderhoudsbijdrage worden betaald.  

  

Verlengen grafrechten   

Zie bijgaande tabel op bladzijde 2.  

  



(Opm. 1) Bij een begrafenis op zaterdag wordt een toeslag in rekening gebracht van 50 % op de kosten 

van het delven en als begrafenissen 30 minuten langer duren dan de afgesproken tijd, wordt 

een toeslag van 50% op de kosten van delven in rekening gebracht.   
(Opm. 2) Kosten plaatsing urn en verstrooien incl. aanwezigheid pastor indien gewenst. 
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Aanvullende opmerkingen Kerkelijke diensten  

  

  

a) Collecte  

 Tijdens een uitvaart of huwelijksviering wordt altijd een collecte gehouden. De 

opbrengst van de collecte tijdens een uitvaart is bestemd voor gebedsintenties. Als 

deze niet gewenst worden is de opbrengst toch voor de kerk.  

 Als nabestaanden of bruidspaar vooraf te kennen geven toch een collecte te willen voor 

een goed doel, dan gebeurt in de vorm van een deurcollecte na afloop van de dienst.  

 Als men geen collecte wil tijdens de dienst - extra per persoon € 2,50  

  

b) Voorganger van buiten de parochie  

 Als de nabestaanden of het bruidspaar iemand van buiten de parochie willen laten 

voorgaan tijdens de dienst (bijv. een heeroom of bevriend priester) dan staat daar geen 

vergoeding tegenover vanuit de parochie.   

 Als de parochie zelf om een voorganger van buiten de parochie heeft gevraagd dan staat 

daar een vergoeding van € 146 tegenover. Dit bedrag moet van tevoren met betreffende 

voorganger worden afgesproken.   

  

c) Koor  

 Als door de nabestaanden of het bruidspaar om een ander koor wordt gevraagd dan het 

koor van de parochie, zal daarover met betreffende koor contact worden opgenomen 

door de pastor. Maar de financiële afhandeling gebeurt rechtstreeks tussen de familie en 

betreffende koor.   

  

Verlengen   

  

Grafrechten  Verlenging 

1 jaar  

Verlenging 

5 jaar  

Verlenging 

10 jaar  

Grafkelder  € 132,00  € 525,00  € 865,00  

Tombegraf  € 90,00  € 360,00  € 590,00  

Familiegraf enkeldiep graf  € 35,00  € 138,00  € 230,00  

Familiegraf dubbeldiep graf  € 52,00  € 207,00  € 345,00  

Familiegraf dubbelbreed graf  € 69,00  € 276,00  € 460,00  

Kindergraf  € 15,00  € 60,00  € 100,00  

Urnengraf  € 26,00  € 104,00  € 173,00  

Columbarium  € 52,00  € 207,00  € 345,00  

        

Onderhoud        

Grafkelder  € 35,00  € 175,00  € 350,00  

Tombegraf  € 35,00  € 175,00  € 350,00  

Familiegraf enkeldiep graf  € 35,00  € 175,00  € 350,00  

Familiegraf dubbeldiep graf  € 35,00  € 175,00  € 350,00  

Familiegraf dubbelbreed graf  € 35,00  € 175,00  € 350,00  

        

Kindergraf  € 35,00  € 175,00  € 350,00  



Urnengraf  € 35,00  € 175,00  € 350,00  

Columbarium  € 35,00  € 175,00  € 350,00  
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