Kerkhof Sint-Pieter op de Berg
Tarieven kerkhof Sint-Pieter op de Berg Maastricht, met ingang van 1 juli 2021
A

KERKHOF

Ia.

Grafrecht (Grafhuur) 20 Jaar, inclusief bijdrage (€ 350,-) in de kosten van het algemeen
onderhoud van de begraafplaats-kerkhof 20 jaar
€ 2.000,00
Ruimen van het grafteken (monument en beplantingen/begroeiingen alsmede egaliseren,
prijspeil 2021
€ 250,00
(Alles exclusief de externe kosten van openen en sluiten, c.q. van ondergrondse
herbegraving van restanten bij hergebruik van een bestaand graf).
Grafrecht (grafhuur) kindergrondgraf 20 jaar

Ib.

€ 1.000,00

Ruimen van het kindergrafteken (monument en beplantingen/begroeiingen alsmede
egaliseren, (prijspeil 2021)
€ 125,00
(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 (€ 350,-)
in de kosten van het algemeen onderhoud van de begraafplaats-kerkhof 20 jaar € 2.000,00
(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 (€ 200,-) in de kosten van het
algemeen onderhoud van de begraafplaats-kerkhof 10 jaar

€

600,00

(Alles exclusief de externe kosten van openen en sluiten).
Ruimen van het grafteken (monument en beplantingen/begroeiingen alsmede
egaliseren en, indien gewenst, verwijderen urn, prijspeil 2021

€

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

150,00
p.m.

B

COLUMBARIUM

IV.

Huur van een nis in het columbarium 10 jaar, inclusief bijdrage (€ 200,-) in de kosten van
het algemeen onderhoud van het columbarium 10 jaar
€
750,00

V.

Plaatsingskosten urn door parochie

€

50,00

Verwijderen afdekplaat nis columbarium na beëindiging grafrecht

€

50,00

Na beëindiging huur nis in het columbarium mogelijkheid tot het plaatsen van de
urn in het algemeen urnengraf
€

150,00
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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
D Overige kosten (zie ook Kerkbijdrage en tarieven)
- Tarief reserveringen bijplaatsen b.v. naast familiegraf (indien mogelijk). Restitutie bij daadwerkelijke
bijzetting indien nog tegoed. Het tarief voor 10 jaar
€
500,00
- Adoptieregeling: bij adoptie vooraf bijzetting zelfde tarief als reservering. Eventueel ook restitutie.
- Avondwake (gevolgd door uitvaartdienst) gelijk aan het tarief van een eenvoudige dienst door de
week
€
12,50
- Uitvaartdienst vanaf 25-01-2022

€

475,00

- Zangkoor, dirigent, organist

€

150,00

- Zeswekendienst

€

27,50

- Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats dan het kerkhof
Sint-Pieter op de Berg, na een voorafgaande kerkdienst vanaf 25-01-2022
€
75,00
- de aangegane grafhuur voor zowel een graf als een urn betreft de huur van de grond of de huur van
een nis in het columbarium;
- hierbij kan sprake zijn van een verticaal graf voor meerdere personen of een nis voor meerdere
urnen (maximaal 3);
- 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;
- wanneer in een particulier (urn-)graf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen of hun
asbussen een bijzetting plaatsvindt, wordt een reeds lopende termijn van het grafrecht beëindigd en
wordt een nieuw grafrecht van 20 jaar gevestigd. Het nog niet verstreken gedeelte van de lopende
termijn wordt met de verlenging verrekend volgens het destijds geldende tarief. De nieuwe periode
is te rekenen vanaf 01 januari volgend op de bijzetting;
- hetzelfde geldt voor bijzetting van een volgende urn in het columbarium;
- bij de eerste nota voor een grafrecht voor een (urn-)graf dan wel een nis in het columbarium
worden naast de kosten voor onderhoud van de begraafplaats ook de kosten voor het ruimen in
rekening gebracht;
- bij de nu lopende huurrechten voor een verticaal graf voor meerdere personen of urnennis waar de
kosten voor ruiming nog niet in rekening zijn gebracht kan dit worden meegenomen op het moment
van factureren van de kosten van een bijzetting of verlenging van grafrechten;
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 juli 2021, zoals vastgesteld door het Kerkbestuur op 1 juni 2021.
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