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Tarieven kerkdiensten en begraafplaats 2020 

 

Onderstaande tarieven gelden voor gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Terheijden en 
Wagenberg. Bij niet-gemeenteleden wordt een bedrag voor huur van de kerk berekend door de Stichting 
Exploitatie Witte Kerkje Terheijden. En voor hen komen daar onderstaande kosten voor inzet van onze 
predikant bovenop. 
 

Uitvaartdienst € 650,- 

Uitvaartdienst in crematorium € 600,- 

 
 
Kosten voor het doen begraven  
 
Enkel particulier (eigen) graf: 

Grafdelven enkeldiep € 375,- 

Grafrechten 20 jaar € 975,- 

Onderhoud begraafplaats 20 jr € 475,- 

Verlenging per graf 10 jaar € 550,- 

Onderhoud begraafplaats bij verlenging10 jr  € 250,- 

 
Dubbel particulier (eigen)  graf: 

Grafdelven bijzetting € 375,- 

Grafdelven dubbeldiep € 550,- 

Grafrechten 20 jaar 1 € 975,- 

Onderhoud begraafplaats 20 jr € 475,- 

Verlenging 10 jaar € 550,- 

Onderhoud begraafplaats bij verlenging10 jr  € 250,- 

 

1) Het grafrecht+onderhoud begraafplaats voor een begraving van een tweede lichaam in een reeds 
bestaand dubbel graf is gelijk aan dat van de eerste begraving. Daarnaast zal bij bijzetting voor de eerst 
overledene extra grafrechten+kosten onderhoud bergraafplaats worden geheven zodanig dat de 
einddatum van de grafrechten en onderhoud begraafplaats van de eerste begraving gelijk worden aan die 
van de tweede begraving. 
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Begraven van een asurn in de urnentuin: 
 

Kosten begraven asurn € 350,- 

Grafrechten 10 jaar 2 € 275,- 

Onderhoud begraafplaats € 250,- 

Verlenging 10 jaar € 275,- 

Onderhoud begraafplaats bij verlenging10 jr  € 250,- 

 

2) Het grafrecht+onderhoud begraafplaats voor een begraving van een tweede asbus in een reeds bestaand 
urnengraf is gelijk aan dat van de eerste bijzetting. Daarnaast zal voor de eerste asurn extra 
grafrechten+onderhoud worden geheven zodanig dat de einddatum van de grafrechten van de eerste asurn 
gelijk zijn aan die van de tweede asurn. 
 
Overige tarieven: 

Toeslag begraven op zaterdag  € 400,- 
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