
                                                                                                                                           Voerendaal, 08-12-2021

Tarieventabel  lijkbezorgingsrechten januari 2022
R.K.Begraafplaats van de parochie H. Laurentius te Voerendaal.

1.   Verlenen van rechten                                                                                                                        

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:           

      1.1. Voor een periode van 20 jaar inclusief het ruimen van de urn en afdekplaat en 

               het vernieuwen van de  afdekplaat. Exclusief de belettering                €  1500,00
                                                   
      1.2. Voor verlenging van het onder 1.1.1.genoemde recht voor een periode van 10 jaar

               …………………………………………………....................  .               €    500,00
       1.3.     voor het verlengen van een periode van 5 jaar                                                                    €     250,00
                                                                                                                                                    
      1.4. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van

               20 jaar inclusief ruimen van grafmonument ………………..  .                                             €  1450,00

      1.5. Voor het verlengen van de rechten op een graf voor een periode van 10 jaar

                ………………………………………………………………                                                €    500,00
       1.6.         voor het verlengen voor een periode van 5 jaar                                                               €    250,00 

2. Bijzetten van asbussen en urnen in een graf  of urnenbewaarplaaats
Voor het bijzetten van een urn in een urnenbewaarplaats exclusief belettering     
 of voor  het bijzetten van een asbus in een graf  wordt geheven:

2.1.Voor de as van een persoon van 12 jaar of ouder………………                                             €   230,00 

       voor het plaatsen van de 2e urn/asbus                                                                                              00,00        

2.2. Voor de as van een kind jonger dan 12 jaar……………………                                             €     80,00            
2.3. Voor het houden van een korte plechtigheid bij plaatsing of bijzetting

          van een urn in een urnengraf   of bij uitstrooien van as                                                         €    35,00  
2.4.  Verstrooien van de as op het strooiveld                                                                                   €    95,00 
3. Bijzetten in een bestaand graf
3.1.  Voor bijzetting in een bestaand graf zal een nieuw contract worden opgemaakt.
         Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar 

         wordt geheven ………………………………………………                             € 1450,00
         De lopende grafrechten worden op dit bedrag  in mindering gebracht.

      4.   Onderhoud begraafplaats.
     4.1.  Ter bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren
              algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt,  voor de duur van 

              het grafrecht,  een bedrag geheven van                                                                                       €    95,00
     4.2.   Voor het ruimen van een graf, 

               waarvan de ruimingskosten nog niet zijn betaald.....                                                                 €  230,00    

 


