TARIEVEN KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOG-KEPPEL EN DREMPT

- januari 2015

1. Entreerecht
entreerecht voor niet-kerkleden ouder dan 17 jaar, eenmalig te voldoen gelijktijdig bij het reserveren, begraven of bijzetten van een urn

500

2. Grafrecht - eenmalige bedragen voor een reserveringstermijn van 30 jaar
grafrecht voor reserveren van een grafplaats (enkeldiep of dubbeldiep hetzelfde bedrag)
grafrecht voor reserveren urnennis in de urnenmuur bestemd voor 1 of 2 urnen

600
600

3. Inlagerecht - eenmalige bedrag voor een grafrustperiode van 30 jaar met partieel aftrek evt. betaald grafrecht en evt. betaald entreerecht
voor begrafenis in algemeen of particulier enkeldiep graf of voor elke begrafenis in dubbeldiep algemeen of particulier graf
voor plaatsen of bijzetten per asbus of urn in urnenmuur of tot begraven van een asbus of urn in nieuw of bestaand graf
verlengen grafrustperiode met 10 jaar op moment dat de rechthebbende het eventueel ruimen door beheerder willen voorkomen

600
600
200

4. Begraven / bijzetten ca.
delven van een graf op dagen maandag t.e.m. vrijdag
delven van een graf op zaterdag
uitlooptarief bij veel langere duur of veel latere aanvang van de begrafenis per uur
toeslag bij grafafmetingen groter dan 2,15 x 0,70 m i.v.m. huur bekisting
plaatsen cq bijzetten van asbus in urnenmuur (NB afdeksteen plaatsing is voor rekening rechthebbende)
begraven asbus of urn door of in opdracht van de beheerder in een nieuw of in een bestaand graf
voorbereiding van begraving door familie van urn en afwerking naderhand door beheerder

275
400
35
120
165
150
50

5. Onderhoudsrecht - eenmalig bedrag als afkoop voor algemeen onderhoud gedurende een termijn van 30 jaar
voor enkel graf of eerste begrafenis in dubbeldiep graf
voor tweede begrafenis in dubbeldiep graf
voor plaatsing in urnenmuur of begrafenis van 1e asbus of urn
voor bijzetten van 2e asbus of urn in een eerder in gebruik genomen nis of begraven in bestaand graf

980
980
980
980

6. Gebruik van de kerk / kerkhuis /overige diensten
kerkruimte voor kerkdienst, avondwake, plechtigheid, e.d. incl. koster, excl. voorganger
kerkruimte idem bij verwacht bezoek van meer dan 120 personen
avondwake, afscheid, condoleance, b.v. de avond voorafgaand aan de kerkdienst en begrafenis
vergoeding predikant Prot Gemeente Drempt en Oldenkeppel als voorganger kerkdienst
kosten klokluiden (bij overluiden of als er geen gebruik wordt gemaakt van de kerk)
kosten organist plus gebruik orgel
kosten gebruik orgel in geval dit door betrokkenen zelf wordt bespeeld
kosten gebruik piano (pianist door betrokkenen zelf te regelen)
kosten digitale opname, 1 CD wordt ter beschikking gesteld
kosten gebruik apparatuur voor afdraaien CD
kosten liturgieën e.d. per stuk
kosten gebruik ’t Kerkhuis of Pastoriezaal, indien beschikbaar per dagdeel zonder inrichting, zonder beheerder
kosten gebruik ’t Kerkhuis of Pastoriezaal, indien beschikbaar per dagdeel met inrichting, met inzet beheerder
kosten koffie of thee/kop met koek voor bezoekers of medewerkers uitvaartonderneming

460
530
190
120
40
150
100
30
30
20
0,75
90
170
1,80

