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KERKHOF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE  TE FERWERT. 

 

Tarieven als bedoeld in artikel 17 van het Reglement van het Kerkhof. 

Ingangsdatum: 1 oktober 2019.          2020                  

       

 

Tarieven voor graven aangekocht voor 1-10-2019 

 

1. Aankoop enkel graf (recht van begraven) € 359,00 

 

2. Jaarlijks algemeen onderhoud - enkel graf € 14,25 

 

3. Afkoop algemeen onderhoud voor 20 jaar enkel graf € 385,00 

 Afkoop algemeen onderhoud voor 20 jaar dubbel graf € 770,00 

 Verlenging van de afkoop: 

 Elk jaar meer: enkel graf € 19,25 

  dubbel graf € 38,50 

 

 Als u het algemeen onderhoud wilt afkopen, zou u dan eerst even contact op willen 

 nemen met dhr. B. Dijkstra (tel. 0518-412290) 

 

 

 

Tarieven voor graven aangekocht na 1-10-2019 

 

1. Aankoop enkel graf € 744,00 

  (recht van begraven + 20 jaar algemeen onderhoud) 

 Aankoop dubbel graf € 1488,00 

 (recht van begraven + 20 jaar algemeen onderhoud) 

 

2. 10 Jaar verlenging algemeen onderhoud enkel graf € 192,50 

 10 Jaar verlenging algemeen onderhoud dubbel graf € 385,00 

 

3. 1 Jaar verlenging algemeen onderhoud enkel graf € 19,25 

 1 Jaar verlenging algemeen onderhoud dubbel graf € 38,50 
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Tarieven voor alle graven 

 

1. Plaatsingsrechten grafmonument :    10% van de kosten van het grafmonument 

 

2. Bijzetten van een biologisch afbreekbare urn of asbus in 

 een graf  € 150,00 

 

3. Kosten begrafenis: 

 - grafdelven  € 359,00 

 - klokluiden  € 40,00 

 - gebruik geluidsinstallatie € 15,00 

4. Kosten voor niet gemeenteleden 

 - Gebruik kerkgebouw voor een herdenkingsdienst € 175,00 

 - Vergoeding organist € 65,00 

 - Gebruik diensten dominee (excl. km-vergoeding) € 400,00 

 

5. Het opruimen van een grafmonument door de kerk wordt op regiebasis uitgevoerd. 

 

6. Kosten overschrijven grafbewijzen € 30,00 

 

 

 

Tarieven voor de urnennissen 

 

1. Aanschaf urnennis € 1290,00 

(recht van bijzetting + 20 jaar algemeen onderhoud +  

afdekplaat zonder tekst en afbeelding) 

 

2. 10 Jaar verlenging algemeen onderhoud per nis € 192,50 

 

3. Bijzetten urn of asbus € 150,00 

 

4. Kosten overschrijven grafbewijs € 30,00 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 25 juni 2019. 

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Ferwert. 


