Tarievenlijst De Twaalf Apostelen 2018
Uitvaartdienst + avondwake en begeleiding naar
kerkhof
€ 450,00
Pastor gaat mee na uitvaart naar crematorium
€ 125,00
Avondwake zonder uitvaart
€ 100,00
Crematiedienst met pastor (zonder uitvaart)
€ 325,00
Uitvaartdienst in kerk met priester / pastor van
buiten de parochie, in overleg met pastoresteam
€ 300,00
Gebedsintenties door de week of in het weekend
€ 10,00
Gebedsintenties met meer dan 2 familienamen
€ 15,00
Doopviering (incl. kaars en koffertje)
€ 40,00
Huwelijksviering met pastor en koor
€ 360,00
Huur kerk bij huwelijk
€ 220,00
Jubileumviering
€ 270,00
Jubileumviering voor vrijwilligers
gratis
Kerkgebruik voor bepaalde doeleinden
Externe uitvoerenden b.v. kerstconcert
per dagdeel
€ 200,00
Eigen koren bij geen entree
gratis
Eigen koren met verzoek van vrijwillige bijdrage
achter in de kerk
€ 75,00
Parochieel centrum
Parochiële cursus, koffie gratis, stencil
Huurprijs ruimte commerciële doeleinden; kerk
gerelateerd per dagdeel (incl. koffie),
geldt ook voor gebruik bij dopen en huwelijk van
minder draagkrachtigen
€ 35,00

€ 370,00
€ 280,00

Kerkhoven
Grafdelven
Grafrechten
Enkelgraf eerste 20 jaar
Onderhoud begraafplaats eerste 20 jaar
Totaal begraafplaatsgelden eerste 20 jaar
Dubbelgraf eerste 20 jaar
Onderhoud begraafplaats eerste 20 jaar
Totaal begraafplaatsgelden
Dubbelbreed graf / familiegraf / grafkelder
Grafrechten eerste 20 jaar
Geen nieuwe grafrechten vestigen
Onderhoud
Grafrechten verlenging: bisdom regel 1 jaar 10%,
5 jaar 30%, 10 jaar 50% van 20 jaar bedrag
Kindergraf eerste 20 jaar
Onderhoud begraafplaats eerste 20 jaar
Totaal begraafplaatsgelden
Verlenging
Enkelgraf 10 jaar
Dubbelgraf 10 jaar
Kindergraf: grafrechten per jaar
Onderhoud begraafplaats per jaar
Totaal begraafplaatsgelden per jaar

€ 370
Antonius Abt Wijchen1)
€ 430,00
€ 450,00
€ 880,00

Andere kerkhoven
€ 430,00
€ 310,00
€ 740,00

€ 645,00
€ 450,00
€ 1.095,00

€ 645,00
€ 310,00
€ 955,00

€ 860,00
€ 450,00

€ 860,00
€ 310,00

€ 86, € 258, € 430
€ 210,00
€ 210,00
€ 420,00

€ 210,00
€ 150,00
€ 360,00

Grafrecht Onderhoud
Graf recht Onderhoud
€ 280,00
€ 225,00
€ 280,00
€ 155,00
€ 420,00
€ 225,00
€ 420,00
€ 155,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 11,00
€ 8,00
€ 26,00
€ 23,00

Antonius Abt Wijchen1)
Familiegraf H. Georgius
Verlenging 10 jaar
Urnenmuur: nishuur in de urnenmuur (Columbarium)
Voor de eerste 20 jaar per urn
Plaatsing 2e urn met verrekening 1e
Verlenging huur nis
Incl. onderhoud voor 1 nisbus per nis per jaar
voor 2 nisbussen per nis per jaar
Naamplaat (minimaal kostprijs)
Inscriptie per letterteken (minimaal kostprijs)
Urnenkelder
Vergoeding 1 urn eerste 20 jaar (exclusief plaat)
Plaatsing 2e urn met verrekening 1e
Verlenging voor 1 urn per jaar
Verlenging voor 2 urnen per jaar
Bijplaatsen urn in graf per jaar
Urnenveld (strooiveld) in Bergharen
Uitstrooien as
Uitstrooien as met gebruik van kerk
Vermelding met plaatje op zuil
Incl. naamplaatje voor 10 jaar
Incl. naamplaatje voor 20 jaar
1) Alle

Andere kerkhoven
Graf recht Onderhoud
€ 560,00
€ 155,00

€ 800,00
€ 1.000,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 155,00
€ 5,00

€ 155,00
€ 5,00

€ 800,00
€ 1.000,00
€ 40,00
€ 50,00

€ 800,00
€ 1.000,00
€ 40,00
€ 50,00

€ 10,00

€ 10,00

kerkhoven worden door vrijwilligers onderhouden behalve bij de H. Antonius Abt in Wijchen.

€ 50,00
€ 170,00
€ 250,00
€ 375,00

