
Tarievenlijst parochies De Verrezen Christus en St. Joseph per 01-01-2018        

1 * Uitvaartmis 400,00€                           

2 * Huwelijksmis 400,00€                           

3 * Jubileumdiensten 250,00€                           

4
Begeleiding naar crematorium / begraafplaats elders met 

voorafgaande kerkdienst
50,00€                             

5 * Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst 400,00€                           

6 Stipendia H. Missen in weekend en feestdagen 25,00€                             

7 Stipendia H. Missen op overige weekdagen 10,00€                             

8 Plaatsengeld 1,00€                                

9 Gestichte jaardienst door de week 5 jaar 50,00€                             

10 Gestichte jaardienst door de week 10 jaar 100,00€                           

11 Gestichte jaardienst door de week 20 jaar 200,00€                           

12 Gestichte jaardienst weekend 5 jaar 125,00€                           

13 Gestichte jaardienst weekend 10 jaar 250,00€                           

14 Gestichte jaardienst weekend 20 jaar 500,00€                           

15 Kaarsen 0,50€                                

16 Noveenkaarsen 5,00€                                

17 Devotielichtjes (groot) 0,50€                                

18 Devotielichtjes (klein) 0,30€                                

19 * Doopsel 50,00€                             

21 * Deelname Eerste Heilige Communie of Vormselviering 50,00€                             

22

De met een ster (*) gemerkte vergoedingen worden niet gevraagd aan 

parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de kerkdienst 

gemiddeld tenminste de minimum kerkbijdrage hebben betaald aan de 

parochie Keent of Moesel of Leuken of aan de parochie van waaruit zij 

naar de huidige parochie zijn verhuisd. 

In het jaar 2018 is de minimum kerkbijdrage € 100.

23 TARIEVENLIJST KERKHOF PAROCHIE ST. JOSEPH 2018

24
Bij een nieuw graf worden de grafrechten voor 20 jaar vooruit in 

rekening gebracht.  20 jaar is de minimale termijn voor een graf of 

bijzetting.

Standaardgraf

25 Grafrechten eigen graf per 20 jaar (vak B,C,F,G en H) 860,00€                           

26 Grafdelven en dichtmaken 500,00€                           

27 Grafdelven en dichtmaken op zaterdag 750,00€                           

28 Bijplaatsen van een urn in een bestaand graf. 240,00€                           

29 Grafkruis van wit marmer daarop één naam vermeld. 550,00€                           

30 Grafkruis van wit marmer daarop twee namen vermeld. 586,00€                           

31
Om de uniformiteit te bevorderen is alleen een grafkruis dat door de 

parochie geleverd en geplaatst wordt toegelaten.

32 Onderhoud graf per jaar 50,00€                             

33 Bijplaatsen van een urn in een standaardgraf 240,00€                           

34 Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar 430,00€                           

35 Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar 220,00€                           

Kindergraf (jonger dan 12 jaar)

36 Grafrechten per 20 jaar (vak D) 440,00€                           

37 Grafdelven en dichtmaken 250,00€                           

38 Grafdelven en dichtmaken op zaterdag 380,00€                           

39 Grafkruis van wit marmer daarop één naam vermeld. 550,00€                           

40 Grafkruis van wit marmer daarop twee namen vermeld. 586,00€                           

41
Om de uniformiteit te bevorderen is alleen een grafkruis dat door de 

parochie geleverd en geplaatst wordt toegelaten.

42 Onderhoud graf per jaar 50,00€                             

43 Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar 220,00€                           

44 Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar 110,00€                           

Urnengraf

45 Grafrecht urnengraf per 20 jaar. 800,00€                           

46
Naamplaat urnengraf met inscriptie

Extra tekst wordt apart in rekening gebracht.
550,00€                           

47 Bijplaatsen van een tweede urn in een bestaand urnengraf 240,00€                           

48 Verlenging grafrechten voor een periode van10 jaar 400,00€                           

49 Verlenging grafrechten voor een periode van 5 jaar 200,00€                           

Familiegraf

50 Grafrechten familiegraf per 20 jaar (vak A en E) 

51 a.  Groot 200 X 100 cm 2.700,00€                        

52 b.  Groot 200 X 200 cm 5.400,00€                        

53 Grafdelven en dichtmaken 500,00€                           

54 Grafdelven en dichtmaken op zaterdag 750,00€                           

55
Het aanbrengen van een grafzerk en / of grafkelder dient u zelf te 

regelen met een leverancier van grafmonumenten.

56
Deze moeten voldoen aan de voorschriften van het kerkhofreglement. 

Dit is beschikbaar op het parochiekantoor.

57 Asverstrooiing 130,00€                           


