
 

Tarieven vanaf 02-02-2021 
 

Bijdragen in de kosten voor een kerkelijke uitvaart 
Wij hanteren vaste bijdragen in de kosten voor een uitvaart. De bijdragen zijn, indien u dit wenst, inclusief 

koor en organist, exclusief liturgieboekjes. Deze moeten door de familie zelf worden gemaakt. Uitvaartdienst 

in één van de kerken van de parochie door een teamlid €  600,00 

Uitvaartdienst in één van de kerken van de parochie door een teamlid zonder begrafenis €   550,00 

Auladienst €   450,00 
 

Absoute op begraafplaats €   100,00 
 

Streaming uitvaart in kerk €   75,00 
 

Bijdragen in de kosten voor een kerkelijk huwelijk 
Wij hanteren vaste bijdragen in de kosten voor huwelijk. De bijdragen zijn, indien u dit wenst, inclusief koor en 
organist, exclusief liturgieboekjes. Deze moeten door het bruidspaar zelf worden gemaakt. 
Kerkelijk huwelijk in één van de kerken van de parochie door een teamlid €   600,00 

 
Bijdragen in de kosten voor een sacrament 

Doopsel +voorbereiding (incl. doopkaars) op zondag tijdens de viering of aansluitend na de viering  €   50,00 
Doopsel + voorbereiding  (incl. doopkaars) van maandag t/m zaterdag en vanaf 14.00 uur op zondag  €        250,00 

Eerste communievoorbereiding (voorbereidingsboekje + diverse materialen) excl. fotograaf  €    50,00 

Vormsel voorbereiding (voorbereidingsboekje + diverse materialen) excl. fotograaf €   50,00 

 
Bijdragen in de kosten algemeen 

Kosten voor misboekje tijdens zondagse viering €    0,30 

Offerkaars €    0,50 
Misintentie €    10,00 
 
Huur ruimte voor condoleance  €        100,00 

 
RK Begraafplaats Brielle en Rhoon grafrechten 

Algemeen graf 1 persoon (20 jaar) €     1.950,00 

 
Familiegraf enkelgraf (20 jaar) €     1.950,00 

Familiegraf 2 personen (20 jaar) €     3.725,00 

Verlenging familiegraf (10 jaar) €     1.500,00 

 
Kindergraf tot 12 jaar (20 jaar) €     1.175,00 

 
Urnengraf /kelder (20 jaar) €     725,00 

Verlenging urnengraf/kelder (10 jaar) €     325,00 

 
Urnenmuur (20 jaar) €    1,525,00 

Verlenging urnenmuur 1 urn (10 jaar) €     600,00 

Verlenging urnenmuur 2 urnen (10 jaar) €           850,00 

Bijzetting 2e urn in urnenmuur €     250,00 

 
Graf delven dichten algemeen en familiegraf €     1.050,00 

Graf delven/dichten kindergraf €     500,00 

Graf delven/dichten urnengraf/kelder €     275,00 

 
As verstrooien €     25,00 

 
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en/of tikfouten. 


