
TARIEVEN BEGRAAFPLAATS 

VAN DE R.K. PAROCHIE ST. PETRUS TE GULPEN 

 

Per 1 januari 2019 

 

 

 

a. Aanleggen / delven of aanpassen van een (urnen)graf: 

 

- 600 euro bij alle graven m.u.v. urnengraf; 

- 615 euro bij urnengraf (inclusief grafkelder en standaard gedenkplaat, exclusief belettering). 

 

b. Grafhuur voor de eerste drie overledenen in een (urnen)graf: 

 

- 600 euro per overledene voor 20 jaar bij alle graven m.u.v. kindergraven; 

-     0 euro per overledene voor 20 jaar bij kindergraven. 

 

NB 

Bijzetting van een overledene in een (urnen)graf kan uitsluitend plaatsvinden onder gelijktijdige 

verlenging van de termijn van het reeds lopend grafrecht met een zodanige periode dat de vanaf de 

datum van bijzetting geldende verlengde termijn gelijk is aan twintig jaren. In het geval van een eerste 

bijzetting dient dan de noodzakelijke verlenging van het grafrecht van de eerste overledene te worden 

bijbetaald tegen een tarief van 30 euro per jaar. Vanaf een tweede bijzetting is geen bijbetaling 

verschuldigd voor de noodzakelijke verlenging van het grafrecht van eerder overledenen. 

In een enkel breed graf, kindergraf en urnengraf kunnen maximaal drie overledenen worden 

opgenomen. In een dubbel breed graf kunnen maximaal zes overleden worden opgenomen. Vanaf de 

vierde overledene is voor deze overledene(n) geen grafhuur verschuldigd. 

 

c. Grafhuur bij verlenging van een grafrecht, wanneer dit is verlopen (keuze uit 5 of  10 jaar): 

 

- 150 euro per graf voor 5 jaar bij alle graven m.u.v. dubbel brede graven en kindergraven; 

- 300 euro per graf voor 5 jaar bij dubbel brede graven; 

-   25 euro per graf voor 5 jaar bij kindergraven. 

 

- 300 euro per graf voor 10 jaar bij alle graven m.u.v. dubbel brede graven en kindergraven; 

- 600 euro per graf voor 10 jaar bij dubbel brede graven; 

-   50 euro per graf voor 10 jaar bij kindergraven. 

 

d. Verwijderingsbijdrage (te voldoen bij eerste aanleg van een graf): 

 

- 150 euro bij alle graven m.u.v. kinder- en urnengraven; 

-     0 euro bij kinder- en urnengraven. 

 

 

 

Deze tarievenlijst is vastgesteld door het kerkbestuur d.d. 21 december 2018 en van toepassing verklaard met 

ingang van 1 januari 2019. 

 

Aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. 


