
Tarieven Prot-gem Terheijden-Wagenberg 2023
 

Gereserveerd graf     Plaatsing ornament toegestaan 2023

(dubbel graf)

Grafrechten voor 20 jaar               1.200,00€   

Onderhoud voor 20 jaar                      880,00€      

Kosten begrafenis                           750,00€      

Kerkgebruik zie onderstaand

totaal         2.830,00€   

Bijplaatsing gereserveerd graf

Grafrechten voor 20 jaar               1.200,00€   

Onderhoud voor 20 jaar                      880,00€      

Kosten begrafenis                           750,00€      

In mindering te brengen grafrechten (niet voltooide deel van eerste 20 jaar) =  xxx

totaal         xxx

Indien een gereserveerd graf wordt besteld waarvan het bovenste gedeelte 

alleen wordt gebruikt dan wordt het grafrecht met de helft verhoogd

(Tarief gereserveerd graf is gebaseerd op gebruik door 2 personen)

Verlenging van een gereserveerd graf voor een periode van 10 jaar.

Grafrechten voor verlenging 5 jaar  300,00€      

Onderhoud voor 5 jaar                 220,00€      

totaal     totaal         520,00€      

Gereserveerd kindergraf t/m 12 jaar.

Grafrecht voor 20 jaar                380,00€      

Onderhoud voor 20 jaar         340,00€      

Kosten begrafenis                  385,00€      

Kerkgebruik zie onderstaand

totaal         € 1.105,00

Verlenging gereserveerd kindergraf voor 10 jaar

Grafrecht voor 10 jaar                195,00€      

Onderhoud voor 10 jaar                         165,00€      

totaal 360,00€      

Urnen.

Plaatsing van Asbus in urnenbak met een rusttijd van 20 jaar 650,00€      

Onderhoud voor 20 jaar 880,00€      

Kosten urnenbak, 485,00€      

Sluiten van dekplaat

totaal € 2.015,00

Urnenbak mag bekleed worden met omhulsel zoals bijv. marmer en 

afsluiting met gedenksteen of gelijkwaardig

Huur kerkgebruik

Huur kerkgebouw in afstemming met SWKT  exclusief voorganger, exclusief organist 500,00€      

Diensten verzorgen door: 

Organist 75,00€        

Streaming beeld geluid tijdens gebruik kerk 75,00€        

Begeleiden van de uitvaartdienst door voorganger voor ingeschreven gemeenteleden  in 

eigen kerk inclusief op crematorium binnen straal van 20km 485,00€      

Begeleiden van dienst op andere locatie kilometervergoeding € 0,24 per km                     

Begeleiden van de uitvaartdienst door voorganger voor ingeschreven gemeenteleden 

alleen op crematorium voorafgaand aan de crematie binnen straal van 20km 340,00€      

Kilometervergoeding € 0,24 per km                     



Begeleiding huwelijksdienst door voorganger voor ingeschreven gemeenteleden  op andere locatie 340,00€      

Kilometervergoeding € 0,24 per km                     

Begeleiden van de uitvaartdienst door voorganger voor niet gemeenteleden  in kerk 

inclusief op crematorium binnen straal van 20km 625,00€      

Begeleiden van dienst op andere locatie kilometervergoeding € 0,24 per km                     

Begeleiden van de uitvaartdienst door voorganger voor niet gemeenteleden  alleen op 

crematorium voorafgaand aan de crematie binnen straal van 20km 435,00€      

Kilometervergoeding € 0,24 per km                     

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de kerkenraad. 

De tarieven gelden gedurende de periode van 1 januari t/m 31 dec van het jaar.

De tarieven worden gepubliceerd op de website 


