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TARIEVEN 2018 2019  

Parochiebijdrage € 118,00 

 

€ 120,00 1% minimum inkomen 

Gebedsintentie €   10,00 €   10,00 maximaal 3 namen, meer 

namen is maximaal € 20,- 

Doopsel, Eerste 

Communie en Vormsel 

€ 118,00 € 120,00 voor degene, die aan de Actie 

Kerkbalans deelnemen en de 

minimale bijdrage geven, is 

deze dienstverlening kosteloos 

Huwelijksdienst € 588,00 € 598,00 aan degene die deelnemen aan 

de parochiebijdrage wordt op dit 

tarief een reductie gegeven 

gelijk aan de feitelijke parochie-

bijdrage van de afgelopen 3 

jaren 

Jubileumdienst € 295,00 

€ 395,00 

€ 300,00 

€ 400,00 

 

(van 1 oktober t/m 30 maart) 

 

Uitvaartdienst in onze 

kerk 

 

€ 588,00 € 598,00 Zie ook bij “Huwelijksdienst” 

 

Uitvaartdienst in crema-

torium of op begraaf-

plaats zonder kerk-

dienst 

€ 391,00 € 398,00 Zie ook bij “Huwelijksdienst”. 

 

Reiskosten ad € 0,32 per km. 

Viering voorafgaande 

aan een uitvaart, 

crematie of avondwake 

€ 300,00 € 310,00  Zie ook bij “Huwelijksdienst” 

 

    

Grafakte € 1.650,- 

€ 1.865,- 

€ 1.678,- 

€ 1.897,- 

kosten enkelgraf 20 jaar 

kosten dubbelgraf 20 jaar *) 

 

Akte voor kindergraf € 600,00 € 610,00 Voor 20 jaar. 

Delfkosten worden niet in 

rekening gebracht. 

Verlenging grafakte € 535,00 

€ 642,50 

€ 544,00 

€ 654,00 

kosten enkelgraf 10 jaar 

kosten dubbelgraf 10 jaar 

*) Bij een dubbelgraf worden de resterende jaren op de grafrechten voor de tweede 

persoon in mindering gebracht. 
 

Tarieven huur**) gebouwen door derden buiten de parochie. 

Verhuur Kerk (dagdeel) € 350,00 € 355,00 van 01-10 t/m 31-03: € 450,- 

Verhuur Parochiecentrum 

(bij huur kleinere ruimten 

per dagdeel) 

€ 25,00 € 25,00 van 01-10 t/m 31-03: €   30,- 

**) Voor meer informatie: zie ook de “Regeling verhuur locaties” van de parochie DKDV. 
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