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Tarieven R.K. Begraafplaats Hoogmade en OLV Geboortekerk (met ingang van 1 januari 2020) 
 

Tarieven Prijs (€) 

Misintentie voor het lezen van ‘n mis voor een overledene  15,- 

 
 

Grafrechten  
 

Prijs (€)  Verlenging grafrechten  
(per 10 jaar) 

Prijs (€) 

Algemeen graf (periode: 10 jaar) 627,-    

Kindergraf (leeftijd tot 12 jaar) 308,-    

Particulier graf (maximaal 2 personen, 
periode: 20 jaar) 

2.197, -  Particulier graf 1.104, - 

Bijzetting particulier graf 169,-    

 

Urn/asbus Prijs (€)  Verlenging urn 
(per 10 jaar) 

Prijs (€) 

Algemeen urnengraf 
(model kunststof) (10 jaar) 

314,-    

Particulier urnengraf 
(model kunststof) (20 jaar) 

627,-  Particulier urnengraf 
(model kunststof)  

308,- 

Particulier urnengraf (columbarium) 
(maximaal 2 urnen periode: 20 jaar) 

1.360, -  Particulier urnengraf 
(columbarium) 

682,- 

Verstrooiing van as 169,-    

 

Bijkomende begrafeniskosten Prijs (€) 
Delven en dichten van grafruimte 333,- 

Bijzetting en verwijderen van urn 159,- 

Administratie grafmonument 62,- 

Delven, dichten van grafruimte en 
herbegraven 

842,- 

 
Tarieven van diverse services rondom begrafenis/crematie 

Service Prijs (€) Prijs (€) 
 Kerkelijk Afscheidsbijeenkomst 

   

Huur mortuarium* op aanvraag op aanvraag 

Besloten begrafenis/bijzetting  
(korte bijeenkomst op het kerkhof met voorganger)  

231,-  

Avondwake (exclusief koor) * 164,-  

Condoleance/herinneringsbijeenkomst* ** 290,- 302,- 

Kerkelijke uitvaart (exclusief koor) *  395,-  

Afscheidsbijeenkomst*  616,- 

Gebruik geluidsinstallatie op begraafplaats 51,- 51,- 

Koor parochiekern  112,-  

Begeleiding door avondwakegroep naar crematorium    179,-  

Voorganger (op speciaal verzoek van familie) op aanvraag op aanvraag 

 
* Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade is afgebrand op 4 november 2019. De diensten kunnen gehouden worden 
in de Hervormde Kerk van de PKN gemeente Hoogmade- Rijpwetering kerk in Hoogmade of in een andere kerk binnen de 
parochie Franciscus. Uw begrafenisondernemer kan daarbij helpen. Het gebouw Kompas van de Hervormde Gemeente kan 
gebruikt worden als mortuarium. De kosten bedragen € 50,- per dag. Voor de leden van St. Barbara gelden aparte 

afspraken. 
 
** herinneringsbijeenkomst is een kerkelijke uitvaart waar de voorganger door de familie wordt verzorgd. 


