Kerkhof Sint-Pieter op de Berg
Tarieven begraafplaats Sint-Pieter op de Berg Maastricht, met ingang van 1 januari 2020 per graf
overledene, c.q. per urn overledene*
A

KERKHOF

I.

Grafrecht (Grafhuur) 20 Jaar ** , inclusief bijdrage (€ 300,-) in de kosten van het algemeen
onderhoud van de begraafplaats-kerkhof 20 jaar
€ 1.700,00
Ruimen van het grafteken (monument en beplantingen/begroeiingen alsmede egaliseren,
prijspeil 2018)
€ 200,00
(Alles exclusief de externe kosten van openen en sluiten, c.q. van ondergrondse herbegraving van restanten bij hergebruik van een bestaand graf).

II.

Grafhuur voor een urn in een bestaand graf 20 jaar (bijzetting), inclusief bijdrage (€ 300,-) in
de kosten van het algemeen onderhoud van de begraafplaats-kerkhof 20 jaar € 1.700,00

(Alles exclusief de externe kosten van openen en sluiten).
Kosten van bijplaatsen urn in bestaand graf i.o.m. kerkhofcommissie:
III.

p.m.

Grafhuur voor een urn in een urngraf 10 jaar, inclusief bijdrage (€ 150,-) in de kosten van het
algemeen onderhoud van de begraafplaats-kerkhof 10 jaar
€ 500,00
(Alles exclusief de externe kosten van openen en sluiten).

Kosten van bijplaatsen urn in bestaand graf i.o.m. kerkhofcommissie:

p.m.

B

COLUMBARIUM

IV.

Huur van een nis in het columbarium 10 jaar, inclusief
€
700,00
bijdrage (€ 150,-) in de kosten van het algemeen onderhoud van het columbarium 10 jaar

Plaatsingskosten urn door parochie
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€

50,00
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C

Kosten van behandeling van bovenstaande rechten en activiteiten
per afzonderlijk item I., III., of IV. in geval van een eerste graf- of nishuur,
(niet bij bijzettingen).

€

50,00

Avondwake gevolgd door uitvaartdienst

€

12,50

Uitvaartdienst

€

440,00

Zangkoor, dirigent, organist

€

150,00

Zeswekendienst

€

27,50

Dienst in crematorium na voorafgaande kerkdienst

€

60,00

___________________________________

*Wanneer in een enkel graf voor één overledene de eerste 20 jaar grafhuur voorbij zijn, kan alleen
verder gehuurd worden in termijnen van 10 jaar.
**Bij bijzetting in een dubbel graf van een tweede overledene wordt een nieuw huurcontract
(grafakte) opgesteld, waarbij de einddatum van het huurcontract van de eerst overledene wordt
gelijk getrokken met die van de degene die wordt bijgezet (de laatst overledene). Bijvoorbeeld: het
eerste huurcontract liep vanaf 2001, in geval van een bijzetting in 2010 moet 9 jaar huur voor de
eerst overledene worden bijbetaald om op dezelfde, gelijke, einddatum: 2030 ten aanzien van zowel
de eerste als de tweede overledene uit te komen. Na het bereiken van deze einddatum (in het
voorbeeld: 2030) kan alleen verder gehuurd worden in termijnen van 10 jaar, waarbij de verlengde
huur dan betrekking heeft op het recht voor het graf als zodanig.
Hetzelfde geldt voor bijzetting van een tweede urn in het columbarium, dan wel in een bestaand graf
of urngraf.
Deze tarieven zijn niet van toepassing in geval van een begraving op een terrein (grafplaats) dat in
eigendom toebehoort aan een religieuze orde, noch van een begraving in (een) grafplaats(en) of
(een) grafkelder(s), in eigendom toebehorende aan (een) familie(s) .
1 oktober 2019, zoals vastgesteld door het Kerkbestuur op 3 december 2019.
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