
Parochie H. Lambertus, tarieven 2022                
 
Begraafplaatsen: Molenstraat, Leonardus en Brouwhuis, HELMOND  

   

Enkelbreed-dubbeldiepgraf  

Begravingskosten (incl evt schudden, ruimen en paaltjes) enkelbreed-dubbeldiepgraf 860,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiepgraf 20 jaar nieuw 1.390,00 

Totale kosten bij begraven enkelbreed-dubbeldiepgraf 2.250,00 

  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiepgraf 20 jaar verlenging 1.390,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiep graf 10 jaar verlenging 695,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiep graf 5 jaar verlenging 382,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiep graf 1 jaar verlengen 85,00 

  

Dubbelbreed-dubbeldiepgraf  

Begravingskosten (incl evt schudden, ruimen en paaltjes) dubbelbreed-dubbeldiepgraf 860,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 20 jaar nieuw 2.120,00 

Totale kosten bij begraven dubbelbreed-dubbeldiepgraf 2.980,00 

  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 20 jaar verlenging 2.120,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 10 jaar verlenging 1.275,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 5 jaar verlenging 645,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 1 jaar verlengen 129,00 

  

Kindergraf  

Begravingskosten (incl evt schudden, ruimen en paaltjes) kindergraf 317,50 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 20 jaar nieuw 705,00 

Totale kosten bij begraven kindergraf 1.022,50 

  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 20 jaar verlenging 705,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 10 jaar verlenging 355,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 5 jaar verlenging 190,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 1 jaar verlengen 38,00 

  

Columbarium/urnenmuur  

Plaatsingskosten columbarium/urnenmuur 242,50 

Steen voor columbarium/urnenmuur 87,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 20 jaar nieuw 1.390,00 

Totale kosten bij plaatsen in columbarium/urnenmuur 1.719,50 

  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 20 jaar verlenging 1.390,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 10 jaar verlenging 695,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 5 jaar verlenging 382,00 



Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 1 jaar verlengen 85,00 

  

Urnengraf  

Plaatsingskosten/afdekplaat urnengraf 242,50 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 20 jaar nieuw 1.390,00 

Totale kosten bij plaatsen in urnengraf 1.632,50 

  

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 20 jaar verlenging 1.260,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 10 jaar verlenging 630,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 5 jaar verlenging 335,00 

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 1 jaar verlengen 67,00 

  

Uitstrooing op strooiveld 70,00 

  

Asbusbijzetting in bestaand graf 233,00 

Asverstrooing op bestaand graf 149,00 

  

Toeslag begraven op zaterdag 275,00 

  

Uitvaartdienst in kerk 495,00 

Dienst in crematorium 305,00 

  

Kelderbegraving  

Administratiekosten/inclusief onderhoudsbijdrage 300,00 

Bij plaatsing en bijzetting in kelder gelden andere tarieven, vraag offerte bij  
de uitvoerder van deze werkzaamheden  
  
Bij overschrijding van de normale tijdsduur en bij extra werkzaamheden 
kunnen  
de tarieven verhoogd worden, vraag offerte bij de uitvoerder van die 
werk-  
zaamheden als u verwacht dat de begraving langer zal gaan duren of als 
er extra  
personeel nodig is.  
  

Overige tarieven  
Uitvaart 495,00 
Huwelijk 390,00 
Jubileum 295,00 
Doop 55,00 
Vormsel 55,00 
Eerste heilige communie 55,00 
Misintenttie 10,00 
 


