
 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht tarieven parochie H. Catharina (m.i.v. 01-03-2020)  (versie  04-03-2020) 

 

1. Grafrechten 
Soort graf: 

regulier/onderhoudsvrij 

gras-/parkgraf 

enkeldiep/enkel dubbeldiep/ 

dubbelbreed 
Bij 2e. overledene: **** 

 

Tarief grafrecht 

20 jaar * 

Tarief 

verlenging                   

10 jaar * 

Tarief  

verlenging                   

5 jaar * 

Tarief  

Grafdelven 

 

OH-vrij 

betr. 

grafsteen 
 
(40  x 40 cm) 

(kosten 

leverancier) 

Alle soorten graven €  450,00 €  200,00 €  100,00 €   514,25 €  145,00 

Kindergraf  t/m 12 jaar €  100,00 €    50,00 €    25,00 €     65,00  

Urnengraf (incl. kosten bak) €  450,00 €  200,00 €  100,00     €    50,00 **  
  
 *         De grafrechten zijn inclusief de kosten voor het verwijderen en\of opruimen van (oude) grafzerken, grafbeplanting enz. 

 **       Urn bijzetten in bestaand  urnengraf of regulier graf met minimaal 10 jaar grafrechten. (zie ook punt 2e) 

 ***    Graveren 2e. naam op grafplaat € 78,00  (kosten leverancier) 
 ****  Bij het begraven van de 2e. overledene in bestaand graf wordt het  actuele tarief  -welk dan geldt voor een 1e. overledene-  in rekening gebracht. 

 

Kerkversiering:                   geheel voor  rekening van betrokkenen 
 

2. Stipendia 
Misstipendia weekdagen €    10,00  

 

 

 

 

 

 

Alle rouwdiensten onder verrekening 

van de kerkbijdrage van de voorgaande 

3 jaren. 

Indien er minimaal  € 100,00 per jaar  is 

bijgedragen of in totaal  € 300,00 

gedurende de laatste 3 jaren zijn er 

gèèn kosten verbonden aan de hiernaast 

genoemde rouwdiensten onder de punten 

1a – 1b – 1c. 

Misstipendia zondagen en 

feestdagen hoogmis 

€    25,00 

Jubileumdienst €  250,00 

Trouwdienst €  400,00 

  

Rouwdiensten:  

1a)  Avondwake €  400,00 

1b)  Uitvaartdienst €  400,00 

1c)  Elke combinatie van bovenstaande: 1a-1b-1c +  €  100,00 

extra`s:  

2a)  apart kort afscheid op eigen begraafplaats nà 

        afscheidsdienst elders 

€    50,00 

2b)  apart  kort afscheid op begraafplaats elders nà     

        afscheidsviering  (1a of 1b)         

€    50,00 

2c)   afscheid in crematorium of begraafplaats 

        elders (b.v. Bergerbos) nà  afscheidsviering 

        (1a-1b-1c)   

 €  100,00 

2d)  allèèn volledige afscheidsdienst in   

        crematorium 

€   400,00 

2e)  begeleiding bijzetting van een urn en kort  

        afscheid op eigen begraafplaats 

€    50,00   

 

3. VBD`s  en Stichtingen 
Vooruitbetaalde diensten 5-10 jaar 

(VBD) 

€     25,00  

per jaar 

 
VBD: tekenen pastoor + secr: valt wèl onder %-regeling  

dus betalen aan Bisdom! 

Gestichte jaardienst 10 jaar 

(Stg) 

€   250,00 
 

 
Stg: 10 òf 20 jaar: akte in 3-voud naar Bisdom. 

Valt buiten de %-regeling: tekenen pastoor/secr + Bisdom 
 20  jaar (stg.) €   500,00 

 

R.K.Parochie H. Catharina 

      
Parochiebureau: 

Kerkstraat 19 

6065AR Montfort 

T: 0475-543127 

E: info@parochiemontfort.nl 

Website: www.parochiemontfort.nl 
KvK-nummer: 74915347 

Iban nr. NL39 RABO 0134 7041 26 

Iban nr. NL48  RBRB 0945 7835  07 
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http://www.parochiemontfort.nl/


Enkele mogelijkheden en combinaties: 
Grafrechten  €  100,00  -  €  450,00  

   

Onderhoudsvrij graf   €    1.109,25 (totaal)   grafrecht                 450,00 

  grafplaat (40 x 40)     145,00  (tarief leverancier) 

  grafdelven               514,25  (tarief grafdelver) 

2
e
. naam op grafplaat graveren  €   78,00 (tarief leverancier) 

Grafdelven   €  514,25 (zie tarief grafdelver) 

Grafdelven  kind €    65,00 (oud  tarief/  nieuw: volgens tarief grafdelver) 

   

Uitvaartdienst   (1b) €  400,00 incl.- of  excl. koor  (in mindering gezinsbijdrage) 

Allèèn Avondwake  (1a) €  400,00 (in mindering gezinsbijdrage) 

Uitvaartdienst + Avondwake  (1a +1b) €  500,00 incl.- of  excl. koor  (in mindering gezinsbijdrage) 

   

Avondwake + Uitvaartdienst (1a + 1b) 

met  afscheid crematoroium  (2c) 

€  400,00 

€  100,00 

 (in mindering gezinsbijdrage) 

 (allèèn € 400,00 valt onder kerkbijdrage) 

Allèèn volledige Crematiedienst  (2d) €  400,00  

Begeleiding bijzetting van een urn en 

kort  afscheid op eigen begraafplaats 

               €    50,00  

   

Zeswekendienst €    25,00  

 


