KERKBESTUUR VAN DE PAROCHIE VAN DE H.PETRUS TE GULPEN
Tarievenlijst m.i.v. 1 januari 2020 kosten begrafenis etc. (voorgaande lijsten zijn hiermede vervallen)

Stipendium voor de vooravondmis, mits uitvaart in St Petruskerk te Gulpen

€

20,00

€

150,00

€

440,00

Stipendium voor de 6-wekensdienst, mits uitvaart of vooravondmis in St Petruskerk te Gulpen

€

20,00

Stipendium voor de 6-wekensdienst, indien geen uitvaart of vooravondmis in St Petruskerk te Gulpen

€

150,00

Muzikale begeleiding tijdens uitvaart (organist en begrafeniskoor)

€

150,00

(desgewenst voorafgegaan met het bidden van de rozenkrans)
Stipendium voor de vooravondmis, indien geen uitvaart in St Petruskerk te Gulpen
(het totaal betaalde bedrag aan kerkbijrage in de afgelopen 4 jaar, wordt op dit stipendium in mindering gebracht)
Stipendium voor de uitvaart
(het totaal betaalde bedrag aan kerkbijrage in de afgelopen 4 jaar, wordt op dit stipendium in mindering gebracht)

Kosten bij begraving op RK begraafplaats
Indien uitvaartdienst in onze parochiekerk plaatsvindt
Graf delven

€

600,00

Aanleggen urngraf, inclusief grafkelder en standaard gedenkplaat, exclusief belettering

€

615,00

per overledene in alle graven (m.u.v. kindergraf) voor 20 jaar

€

600,00

per overledene in kindergraf voor 20 jaar

€

0,00

Verwijderingsbijdrage voor het opruimen van een graf (m.u.v. kinder- en urnengraf) na afloop huurperiode

€

150,00

Verwijderingsbijdrage voor het opruimen van een kinder- of urnengraf na afloop huurperiode

€

0,00

Huur per graf bij alle graven (m.u.v. dubbel breed graf en kindergraf) voor 5 jaar of 10 jaar

€

150,00 / 300,00

Huur per graf bij dubbel breed graf voor 5 jaar of 10 jaar

€

300,00 / 600,00

Huur per graf bij kindergraf voor 5 jaar of 10 jaar

€

25,00 / 50,00

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

NB
Bijzetting van een overledene in een (urnen)graf kan uitsluitend plaatsvinden onder gelijktijdige
verlenging van de termijn van het reeds lopende 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 en kindergraf kunnen maximaal twee overledenen worden opgenomen.
In een urnengraf kunnen maximaal drie overledenen worden opgenomen.
In een dubbel breed graf kunnen maximaal vier overledenen worden opgenomen. Voor de vierde
overledene is geen grafhuur verschuldigd.

NB
Verwijderingsbijdrage dient te worden voldaan bij eerste aanleg van een graf.
Kosten bij verlenging grafrecht op RK begraafplaats, wanneer dit recht is verlopen

Bij begraving op de algemene begraafplaats resp. crematie dan wel
begraafplaats buiten Gulpen, mits uitvaart of vooravondmis in St. Petruskerk Gulpen
Pastorale begeleiding naar algemene begraafplaats in Gulpen

€

50,00

Pastorale begeleiding naar crematorium c.q. begraafplaats buiten Gulpen

€

80,00

Pastorale begeleiding naar crematorium c.q. begraafplaats buiten Gulpen,

€

100,00

Pastorale begeleiding naar algemene begraafplaats in Gulpen

€

160,00

Bij begraving op de algemene begraafplaats resp. crematie dan wel
begraafplaats buiten Gulpen, indien geen uitvaart of vooravondmis in St. Petruskerk Gulpen

Pastorale begeleiding naar crematorium c.q. begraafplaats buiten Gulpen
Deze tarieven kunnen wijzigen. Aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor vragen kunt u zich wenden tot het kerkbestuur.

