
                             

KERKELIJKE TARIEVEN PER 1 JANUARI  2015 

St. Paulus Parochie, locatie H. Mattheus Grotestraat 88 Eibergen  

Normale vieringen 

Misintenties          €       10,00  

Gelegenheidsvieringen 

H. Doopsel, voorbereiding en deelname per dopeling (vrije gift, richtprijs) €        75,00 

1
e
 H. Communie voorbereiding en deelname (vrije gift, richtprijs)   €         25.00 

H. Vormsel voorbereiding en deelname (vrije gift, richtprijs)   €   35,00 

Huwelijksviering (incl. organist, koor en misdienaars)    €        275,00 

Jubileumviering (incl. organist, koor en misdienaars)     €        275,00 

Jubileum gedenken tijdens een reguliere viering     €          35,00 

Avondwake in combinatie met de volgende dag uitvaart of afscheidsviering aansluitend  

begrafenis met acolieten, (èèn viering met koor en organist naar eigen keuze).      €       300,00  

Avondwake of uitvaart/afscheidsviering met acolieten en begrafenis    €       285,00  

Uitvaartdienst voor kind met inbegrip van begrafenis     €        100,00 

Begeleiding door uitvaart / avondwake groep bij crematie plechtigheid    € 270,00 

Bovenstaande kosten voor avondwake, uitvaart afscheidsviering, en crematie                

worden èènmalig verhoogd met Continuïteitsbijdrage      € 225,00 

Condoleance in de kerk incl. opbaren v.d. overledene de nacht na een viering.   € 125,00 

Idem zonder opbaren v.d. overledene.                                                                     €          100,00 

Eventuele koffie word afzonderlijk berekend.    

Begeleiding door uitvaart / avondwake groep bij crematie plechtigheid in combinatie                    

met avondwake en of afscheid / uitvaartviering exclusief reiskosten   €    50,00 

C.D. Opname tijdens de viering per stuk,       €   30,00 

Kosten voor drukwerk van boekjes  worden doorberekend.                                 

Reiskosten worden afzonderlijk doorberekend.        

In de kosten Avondwake, Uitvaart en of Afscheidsviering zijn 10 misintenties en 1 intentie voor de 

Allerzielenviering inbegrepen.                          

P.S. Uitleg werking continuïteitsbijdrage zie website www.stpaulusparochie.nl, kies vervolgens 

Eibergen, kies diversen, kies continuïteitsbijdrage. 

http://www.stpaulusparochie.nl/


                             

 

Op de R.K. Begraafplaats aan de Borculoseweg in Eibergen zijn verschillende gedenkplaatsen 

voor overledenen o.a. traditionele graven in aarde, dubbel breed en enkel breed deze kunnen enkel 

en dubbel diep zijn met de mogelijkheid van bijplaatsing van een of meerdere asbussen. Daarnaast 

zijn er kleine grafkeldertjes voor het plaatsen van een of twee asbussen. In het columbarium zijn 

nissen voor het bewaren van asbussen, af te dekken met een stenen plaat. of voor het plaatsen van 

een urn vaas. Bovendien is er een mogelijkheid om een gedenkplaatje te plaatsen.            

Momenteel beschikken we over voldoende vrije plaatsen naar uw eigen keuze, voor informatie 

kunt u contact opnemen met de begraafplaatsbeheerder. 

TARIEVEN  BEGRAAFPLAATS MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 

Grafrechten per overledene eenmaal verschuldigd bij aanvang.  

Dubbelbreed graf, Enkel en Dubbel diep, gedurende 20 jaar    € 1.100,00 

Enkelbreed graf, Enkel en dubbel diep, gedurende 20 jaar     €    550,00 

Zodra een volgende overledene in dubbelbreed, dubbel en enkel diep                                     

graf word begraven of asbus word bijgeplaatst is aanvullend- grafrecht                    

verschuldigd over het volledige graf inclusief de eerder in gebruik genomen                    

graven van overledene(n) tot 20 jaar.                                                                                      

Kind tot 12 jaar oud gedurende 20 jaar (geen continuiteitsbijdr)                            €    150,00 

Kind in de leeftijd van 12 tot 20 jaar oud gedurende 20 jaar    €    220,00   

Urn in grafkeldertje bijgeplaatst  20 jaar                                       €     550,00 

Urn graf in de grond gedurende 20 jaar      €     330,00 

Urn in Columbarium (nis in muur) gedurende 10 jaar     €     200,00 

Gedenkplaatje op muur aangebracht gedurende 5 jaar (geen continiuiteitsbijdr.) €       50,00 

Vergunning plaatsen van grafmonument       €     150,00 

Vergunning plaatsen van urnmonument      €       50,00 

Grafrechten verlengen voor periode 10 jaar is het halve tarief van 20 jaar        

Graf delven tarief is afhankelijk van bereikbaarheid en diepte op basis van                       

kosten ca. € 400,00 tot € 1.000,00            

Kinder graf delven tot 12 jaar                                                                                  €       150,00 

Urn graf delven          €         35,00      

De continuïteitsbijdrage per overledene voor de begraafplaats bedraagt  €       275,00  

P.S. Uitleg werking continuïteitsbijdrage zie bijgaande tekst. U kunt ook de website 

www.stpaulusparochie.nl bezoeken en kies vervolgens voor Eibergen, kies diversen, kies 

continuïteitsbijdrage.                                                   

            

 

http://www.stpaulusparochie.nl/

