
Tarieven begraafplaatsen en kerkelijke diensten 2021  

  

Enkelbreed-dubbeldiepgraf  

Begravingskosten (incl evt schudden, ruimen en paaltjes) enkelbreed-dubbeldiepgraf  €    850,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiepgraf 20 jaar nieuw  € 1.370,00  

Totale kosten bij begraven enkelbreed-dubbeldiepgraf  € 2.220,00  

  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiepgraf 20 jaar verlenging  € 1.370,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiep graf 10 jaar verlenging  €    685,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiep graf 5 jaar verlenging  €    377,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiep graf 1 jaar verlengen  €     80,00  

  

  

Dubbelbreed-dubbeldiepgraf  

Begravingskosten (incl evt schudden, ruimen en paaltjes) dubbelbreed-dubbeldiepgraf  €    850,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 20 jaar nieuw  € 2.075,00  

Totale kosten bij begraven dubbelbreed-dubbeldiepgraf  € 2.925,00  

  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 20 jaar verlenging  € 2.500,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 10 jaar verlenging  € 1.250,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 5 jaar verlenging  €    635,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 1 jaar verlengen  €    127,00  

  

Kindergraf  

Begravingskosten (incl evt schudden, ruimen en paaltjes) kindergraf  €    315,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 20 jaar nieuw  €    697,00  

Totale kosten bij begraven kindergraf  € 1.012,00  

  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 20 jaar verlenging  €    695,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 10 jaar verlenging  €    350,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 5 jaar verlenging  €    187,50  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 1 jaar verlengen  €     37,50  

  

Columbarium/urnenmuur  

Plaatsingskosten columbarium/urnenmuur  €    240,00  

Steen voor columbarium/urnenmuur  €     85,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 20 jaar nieuw  € 1.370,00  

Totale kosten bij plaatsen in columbarium/urnenmuur  € 1.695,00  

  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 20 jaar verlenging  € 1.370,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 10 jaar verlenging  €    685,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 5 jaar verlenging  €    377,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 1 jaar verlengen  €     80,00  

  



Urnengraf  

Plaatsingskosten/afdekplaat urnengraf  €    240,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 20 jaar nieuw  € 1.370,00  

Totale kosten bij plaatsen in urnengraf  € 1.610,00  

  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 20 jaar verlenging  € 1.254,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 10 jaar verlenging  €    627,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 5 jaar verlenging  €    330,00  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 1 jaar verlengen  €     66,00  

  

Strooiveld  

Uitstrooing  €     67,50  

  

Toeslag begraven op zaterdag   €    265,00  

  

Kelderbegraving  

Administratiekosten/inclusief onderhoudsbijdrage  €    295,00  

  

Asbusbijzetting in bestaand graf  €    231,00  

Asverstrooiïng op bestaand graf  €    148,00  

  

Uitvaart  €    485,00  

Woorddienst in crematorium  €    300,00  

  

Overige tarieven  

Huwelijk  €    380,00  

Jubileum  €    290,00  

Doop  €     50,00  

Vormsel  €     55,00  

Eerste heilige communie  €     55,00  

Misintentie  €     10,00  

  

Richtbedrag kerkbijdrage per jaar:  

Gezin  €     68,00  

Alleenstaande  €     56,00  

 


