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Tarieven  voor de R.K. Begraafplaats van de H. Hart van Jezus kerk te 

Vinkeveen.  van 01-07-2019 tot 01-07-2020 
 

 Gebruiksrecht:  

   Het recht op een eigen graf voor 20 jaar voor volwassenen. € 1600,00 

   Het recht op een eigen graf voor 20 jaar voor kinderen niet ouder dan 12 jaar. € 800,00 

   Het rechtop een eigen graf voor 20 jaar voor kinderen niet ouder dan 3 jaar. € 400,00  

   Het recht op een eigen urnennis voor 20 jaar. € 1600,00 

   Het recht op een eigen urnennis voor 10 jaar.  € 800,00 

   Het recht op een eigen urnengraf voor 20 jaar. € 1600,00 

   Het recht op een algemeen graf voor 10 jaar voor volwassenen. € 800,00 

   Het recht op een algemeen graf voor 10 jaar voor kinderen niet ouder dan 12 jaar.  € 400,00 

   Het recht op een algemeen graf voor 10 jaar voor kinderen niet ouder dan 3 jaar. € 200,00    

 

Verlenging rechten: 

   Verlenging van het recht op een eigen (urnen)graf voor 10 jaar. € 800,00 

   Verlenging van het recht op een eigen urnennis voor 10 jaar. € 800,00 

   Verlenging van het recht op het kinderkerkhof voor 10 jaar. € 400,00 

    

Begraven en bijzetten: 

   Begraven in een eigen graf of algemeen graf. € 850,00 

   Begraven in een eigen graf of algemeen graf voor kinderen tot 12 jaar. € 425,00 

   Bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf. € 300,00 

   Bijzetten van een asbus of urn in een eigen urnennis. € 250,00 

    

Royementsrecht: 

   Voor het opnieuw ruimen of schudden van het graf wordt € 250,00 in rekening gebracht. 

   

Onderhoudskosten: 

   Kosten voor algemeen onderhoud per jaar. € 30,00 

 

Vergunning gedenkteken: 

   Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning van het kerkbestuur noodzakelijk. 

   Er is een aparte bijlage “Voorschriften voor graftekens en \of beplanting” beschikbaar. 

   De kosten voor deze vergunning is inbegrepen bij de begraafkosten. 

 

Tarieven kerkelijke diensten: 

   Zie ommezijde 
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  TARIEVEN KERKELIJKE DIENSTEN per 01-01-2012 

  
        

Stipendium misintentie    Euro 10,00 

Stipendium jaargedachtenis   Euro 15,00 

Huwelijksviering     Euro 650,00 

Huwelijksviering eigen voorganger en zonder koor Euro 550,00 

Jubileumviering     Euro 400,00 

Jubileumviering tijdens viering   Euro 75,00 

Doopviering     Euro 50,00 

Uitvaartviering Incl: koor-organist-liturgieboekjes Euro 600,00 

Uitvaartviering eigen voorganger en zonder koor Euro 500,00 

Uitvaartviering in kapel verzorgingshuis  Euro 300,00 

Uitvaartviering uitsluitend begraafplaats/ crematorium Euro 500,00 

Avondwake Als het gevolg wordt door een uitvaartviering Euro 100,00 

Avondwake zonder daarna een uitvaartviering  Euro 350,00 
 
 


