
OVERZICHT TARIEVEN 2021

CONCEPT 23-11-2020

Diensten: Parochianen

Misintentie 10,00€        

* Huwelijksviering 450,00€      

* Jubileumviering 375,00€      

*   Doopviering, incl. kaars en doopoorkonde                50,00€        

* Eerste Heilige Communie, basis bijdrage per kind     50,00€        

* Heilig Vormsel, basis bijdrage per kind 50,00€        

* Engelenliturgie, kind < 1 jaar 150,00€      

* Uitvaartliturgie (incl. avondwake) 500,00€      

* Afscheidsdienst crematorium 500,00€      

* Pastorale begeleiding crematorium na uitvaartliturgie 205,00€      

* Avondviering zonder uitvaartliturgie 225,00€      

* Gebed en zegening zonder uitvaartliturgie 155,00€      

* Enkelgraf, incl 20 j. grafrecht 1.250,00€   

* Dubbel graf, incl 20 j. grafrecht (excl. reservering overige deel) 1.250,00€   

Begraven 2e overledene 
 5
) 1.250,00€   

* Urnengraf, incl. 20 j. grafrecht: incl omranding/lessenaar 
3
) 1.300,00€   

* Urnenkluis, incl. 20 j. grafrecht incl muurplaat 
3
) 1.400,00€   

* Kindergraf: kind < 12 jaar incl. 20 j. grafrecht
 4
) 525,00€      

Verlengen graf- of huurrecht, incl. algemeen beheer begraafplaats:

Verlengen grafrechten enkel graf voor 10 jaar 435,00€      

Verlengen grafrechten dubbel graf voor 10 jaar 870,00€      

Verlengen huurrecht urnengraf of urnenkluis voor 10 jaar 435,00€      

Verlengen kindergraf < 12 jaar voor 10 jaar 
4
) 200,00€      

Bijzetten urnen in een bestaand graf:

Voor de resterende duur van het gevestigde grafrecht:

in een graf, urnengraf en urnenmuur, zonder opening graf 
4
) 275,00€      

Reservering graf:

Enkelgraf (x2 dubbel graf) of overige deel dubbel graf voor 10 jaar
 2
) 320,00€      

Enkelgraf (x2 dubbel graf) of overige deel dubbel graf voor 20 jaar 
2
) 640,00€      

Restitutieregeling trouwe parochianen:

*

2
)

3
) Tarief is excl. grafeerkosten voor lessenaar / muurschild.

4
)

5
)

Niet-parochianen:

Voor niet-parochianen die toch graag op een van de begraafplaatsen van de Augustinus-parochie 

begraven willen worden, zal eenzelfde tarief als bij de algemene begraafplaatsen in de gemeente 

Heusden worden gehanteerd.

Niet verstreken jaren worden verrekend.

Voor kerkdiensten en begraafplaatsen in Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen.

Begraven/urnplaatsen:

Begrafenis:

Indien over de laatste 3 kalenderjaren tenminste de minimale kerkbijdrage van € 60,-

per jaar is voldaan, dan wordt € 100,-  of € 50,- (Doop, Communie of Vormsel) gerestitueerd.

Indien een urn bijzetting in een kindergraf heeft plaats gevonden van een persoon >12 jaar dan 

gelden voor verlenging de tarieven van een normaal enkel graf. 

Het grafrecht voor de 1e overledene wordt aangepast met 20 jaar met verrekening van reeds

 betaalde grafrechten


