Tarieven 2019

Begraafplaats Protestantse Kerk , Kerkstraat 64 Oisterwijk.
Begraafplaats voor leden van de Protestantse gemeente Oisterwijk
De kerk kan ook gebruikt worden voor uitvaartdiensten van niet kerkleden
Tarieven 1 januari 2019

€

Begraafrechten

€

Inschrijfkosten

€

Huur en onderhoud 20 jaar

€

Huur en onderhoud 10 jaar (Bij verlenging na 20 jaar) €

Toelichting

135,00 eenmalig bij eerste begraving
32,50 administratiekosten
1.200,00 Deze eerste periode staat vast.
725,00 Alleen bij verlenging

Huur en onderhoud per jaar *

€

60,00 Uitzonderingsgevallen iom beheerder

Onderhoud koopgraven per jr.**

€

45,00 Overgangsregeling jaarbetalers

Gebruik kerk door derden. (Geen lid van de gemeente) €

525,00 exclusief voorganger

Gemeenteleden gebruik kerk

495,00 Inclusief voorganger

€

Zaterdagtoeslag voorganger 50%

50%

Grafdelving***

€

385,00 Gravendienst v.d.Burgt

Grafdelving en tevens ruimen graf

€

540,00 Gravendienst v.d.Burgt

Grafdelving Kindergraf

€

167,50 Tot 10 jaar

Grafdelving op zaterdag

€

580,00 Zaterdag tarief 150% !!!

Afvoeren puin na bijzetting

€

35,00 Palen/fundering grafzerk

Urnengraf 20 jaar

€

600,00 Onder leilinden. (exclusief keldertje)

Nis in urnenmuur 20 jaar

€

600,00 Exclusief een nis ad ca. € 950,=

Huur Kindergraf 20 jaar

€

600,00 alleen de zeer kleine graven

Begeleiding Crematorium (excl reiskosten)

€

150,00 Na uitvaartdienst in kerk

Uitvaartdienst in crematorium (excl reiskosten)

€

375,00 Zonder uitvaartdienst in Kerk

Opbaren in Stiltekapel voor de dienst

€

100,00 Ten behoeve van afscheid icm dienst.

Gebruik presentatiescherm

€

80,00 zonder projector/laptop

Condoleance in "Voorhof"
Koffie en thee

€

1,50

Cake

€

0,50

Broodjes (belegd)en krentenbollen

€

2,30 op basis van 1/3 kaas 1/3 vlees 1/3 krentenbol

Bijdrage zalen

€

74,00 Afhankelijk van drukte en ruimten

Diversen
Afwijkingen van bovenstaande steeds in overleg afhankelijk van de wensen en mogelijkheden
* Betaling per jaar alleen in uitzonderingsgevallen.
** Er worden geen nieuwe koopgraven uitgegeven.
***Begrafenissen die langer dan 30 minuten uitlopen dan afgesproken toeslag van 50% voor de grafdelving.

Contactpersoon Kees Welmers 013-5288352 of 06-55152675. Info@pkn-oisterwijk.nl
Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.

