
1 Kosten avondwake uitvaart

Tarieven voor de kerkelijke 

gebouwen van de  parochie 

H. Thomas

Kosten avondwake parochianen 200,00€                                     

Kosten uitvaart parochianen 500,00€                                     

2 Kosten uitvaart/afscheidsdienst Overige locaties

Afscheidsdienst in de aula van het crematorium Alphen a/d Rijn en de overige niet kerkelijke locaties binnen de 

parochie H.Thomas 400,00€                                     

Uitvaart/afscheidsdienst buiten de hiervoor mermelde locaties                                                                                                                       

(exclusief reiskosten ten bedrage van € 0,37 per km) 550,00€                                     

Begeleiding pastor naar het crematorium zonder afscheidsdienst 150,00€                                     

3 Kosten algemene graven
Tarieven voor de parochie H. 

Thomas

* Kosten grafdelven vanaf de leeftijd van 12 jaar 544,00€                                     

** Kosten onderhoud voor een periode van 10 jaar 486,00€                                     

Totaal 1.030,00€                                  

* Kosten grafdelven voor kinderen tot 1 jaar 163,00€                                     

* Kosten grafdelven voor kinderen van 1 tot 12 jaar 290,00€                                     

** Kosten onderhoud algemene kindergraven voor een periode van 20 jaar = maximum 380,00€                                     

4 Kosten particuliere graven

* Kosten grafdelven vanaf de leeftijd van 12 jaar 1.098,00€                                  

Kosten voor het verlenen van het recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar 2.215,00€                                  
Kosten onderhoud voor een periode van 20 jaar 1.080,00€                                  

Totaal 4.393,00€                                  

* Kosten grafdelven voor kinderen tot 1 jaar 274,00€                                     

* Kosten grafdelven voor kinderen van 1 tot 12 jaar 549,00€                                     

5 Kosten particuliere kindergraven

Kosten voor het verlenen van het recht op een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar 1.335,00€                                  

Kosten onderhoud voor een periode van 20 jaar 500,00€                                     

Totaal 1.835,00€                                  

6 Urnen in of op particuliere graven

Bijzetting asbus/urn in het een particulier graf voor een periode van 20 jaar 417,00€                                     

Plaatsen urn op een particulier graf voor een periode van 10 jaar 237,00€                                     

7 Overige kosten

Tarief verwijderenen herplaatsen gedenkplaat (2 x € 32,50) 65,00€                                        

8 Kosten verlenging van particuliere graven

Kosten verlenging van het recht op een particulier graf voor een periode van 10 jaar 1.125,00€                                  

Kosten verlenging onderhoud voor een periode van 10 jaar 540,00€                                     

Totaal 1.665,00€                                  

9 Kosten verlenging van particuliere kindergraven

Kosten voor verlenging van het recht op een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar 685,00€                                     

Kosten voor verlenging onderhoud voor een periode van 10 jaar 250,00€                                     

Totaal 935,00€                                     

10 Toeslag zaterdag

Toeslag voor een begrafenis op zaterdag op verzoek van de nabestaanden 311,00€                                     
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11 Kosten van gebruik et cetera van een nis in de urnenmuur
Tarieven voor de parochie H. 

Thomas

1e huurtermijn urnennis voor een periode van 10 jaar 454,00€                                     

Plaatsen 1e urn in de urnennis 237,00€                                     

Onderhoud urnennis voor een periode van 10 jaar 279,00€                                     

Totaal 970,00€                                     

Kosten verlenging urnennis voor een periode van 5 jaar 227,00€                                     

Kosten verlenging onderhoud urnennis voor een periode van 5 jaar 139,50€                                     

Totaal 366,50€                                     

Bijplaatsen 2e urn 237,00€                                     

Herplaatsen afdekplaat 50,00€                                        

Totaal 287,00€                                     

Kosten voor de gedenkplaat urnennis (kerkhof H.H. Engelbewaarders) 200,00€                                     

Kosten voor het verwijderings van de urn zonder verstrooïng van de as 50,00€                                        

Kosten voor het verwijdering van de urn inclusief verstooïng van de as 150,00€                                     

12 Uitnemen stoffelijke resten uit graven (exclusief kosten bottenkist)

Op verzoek van de begunstigde voor het verstrijken van de grafrust 1.304,00€                                  

Op verzoek van de begunstigde na het verstrijken van de grafrust 1.199,00€                                  

Voorafgaand aan een reguliere begrafenis in hetzelde graf 369,00€                                     

Bij algehele ruiming van een grafvak of een gedeelte daarvan ten behoeve van herbegrafenis of crematie   179,00€                                     

13 Kosten hergraven stoffelijke resten (zie 3, 4 en 5)

14 Kosten opbaren overledene 

Kosten voor het gebruik van de Mariakapel van de  H.H. Engelbewaarderskerk te Hazerswoude Dorp, exclusief tarief 

per dagdeel ten bedrage van € 20,00 150,00€                                     

Kosten voor het gebruik van de dagkapel van de  H. Bernarduskerk te Hazerswoude-Rijndijk 300,00€                                     

Kosten voor het gebruik van de St. Bonifaciuskerk onder voorbehoud van ander gepland kerkelijke gebruik 300,00€                                     
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