
Parochie Sint CHRISTOFFEL te DREUMEL 

Tarieven Kerkelijke diensten en begraafplaatsen 2021 

Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021 en gelden voor alle kerklocaties van de Sint Christoffel 
Parochie. 
 
Tarief H. Mis en bijzondere vieringen 2021 

H. Mis, stipendium (misintentie) €   10,00 

Huwelijksviering € 380,00  

Jubileumviering € 290,00  

Uitvaart, al dan niet voorafgegaan door een avondwake  € 485,00  

Avondwake, niet gevolgd door een kerkelijke uitvaart € 300,00  

Begeleiding crematorium € 200,00 

Alleen Absoute begraafplaats € 100,00 

Gebruik rouwkapel per dag €   88,00  

Dopen vrije bijdrage 
 

 

 
Tarieven begraafplaatsen 2021 
  
Deze tarieven gelden voor alle R.-k. begraafplaatsen van de parochie, met uitzondering van de 
begraafplaats in Alphen die eigendom is van de Stichting Bijzondere Begraafplaats Alphen.  
Deze Stichting hanteert eigen tarieven. 

 

Bij begrafenis Enkel graf Dubbeldiep Dubbelbreed 

    
Graf delven/dichten/ruimen  ¹) €      472,00  €      472,00  €       472,00  

Grafrechten voor 20 jaar €      460,00  €      690,00  €       920,00  

Onderhoudsbijdrage kerkhof 20 jaar €      680,00  €      680,00  €       680,00  

Totaal kosten begrafenis (incl. grafrechten 20 jaar) €   1.612,00  €   1.842,00  €    2.072,00  
 

 

¹) Indien bij uitbesteding aan derden de kosten hoger liggen dan het vermelde tarief, worden de 

daadwerkelijke kosten in rekening gebracht 

 

Bij verlenging graf Enkel graf Dubbeldiep Dubbelbreed 

    
Grafrecht voor 1 jaar  €        35,00  €        52,00  €        69,00  

Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 1 jaar €        34,00  €        34,00  €        34,00  

Totaal bij verlenging 1 jaar €        69,00  €        86,00  €      103,00  
    

Grafrecht voor 5 jaar €       138,00  €      207,00  €      276,00  

Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 5 jaar €       170,00  €      170,00  €      170,00  

Totaal bij verlenging 5 jaar €       308,00  €      377,00  €      446,00  



    

Grafrecht voor 10 jaar €       230,00  €      345,00  €      460,00  

Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 10 jaar €       340,00  €      340,00  €      340,00  

Totaal bij verlenging 10 jaar €       570,00  €      685,00  €      800,00  
 

 

Grafreservering 
Voor grafrecht en onderhoud  per jaar €        57,00   

 

 

Grafrechten Urnen    
De kosten voor het plaatsen van een urn zijn 
afhankelijk van de plaatselijke situatie, bijvoorbeeld 
plaatsing in een urnengraf (urnenkelder/-put) of in 
een urnenmuur (columbarium)    
    

Bij eerste plaatsing  Urnengraf Urnenmuur 

Plaatsingskosten/afdekplaat  €      220,00  €       220,00  

Urnput of keldertje (op aanvraag)  kostprijs  
Grafrechten voor 20 jaar ²)  €      345,00  €       690,00  

Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar  €      680,00  €       680,00  

Totaal (incl. grafrechten 20 jaar)  €   1.245,00  €    1.590,00  

 
²) Grafrecht urnenmuur gebaseerd op 2-persoonsnis 
Voor plaatsing van een urn in een gewoon graf gelden de desbetreffende tarieven. 
  

 

 

Bij verlenging   Urnengraf Urnenmuur 

    
Grafrecht voor 1 jaar   €        26,00  €        52,00  

Onderhoudsbijdrage voor 1 jaar  €        34,00  €        34,00  

Totaal bij verlenging 1 jaar  €        60,00  €        86,00  

    

Grafrecht voor 5 jaar  €      104,00  €      207,00  

Onderhoudsbijdrage voor 5 jaar  €      170,00  €      170,00  

Totaal bij verlenging 5 jaar  €      274,00  €      377,00  

    

Grafrecht voor 10 jaar  €      173,00  €      345,00  

Onderhoudsbijdrage voor 10 jaar  €      340,00  €      340,00  

Totaal bij verlenging 10 jaar  €      513,00  €      685,00  
 

 

Bijzettingen    

Bijzetting urn in bestaand graf €       78,00   
Bijzetting urn in bestaand urnengraf of nis in 
urenmuur  €        78,00 €     78,00 

 

 

Overige    
- Voor kinderen (tot en met 12 jaar) geldt een reductie van 50% op bovengenoemde 

tarieven. 
- Bij voortijdige opgraving/ruiming van het graf in opdracht van de familie vindt geen restitutie 

plaats van reeds betaalde grafrechten en onderhoudsbijdrage. 
 

 

Vastgesteld door het parochiebestuur op 10 december 2020. 


