TARIEVENLIJST BEGRAAFPLAATS DORPSKERK

m.i.v. 1-1-2015

als bedoeld in het plaatselijk reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Protestantse Gemeente te Wassenaar.

N.B.

Uitsluitend aan meelevende leden van de Protestantse Gemeente te Wassenaar kan een recht van begraven worden
verleend, c.q. kunnen begraven worden in een algemeen graf. (maatregel per 1-1-1996). Meelevend heeft het College
van Kerkrentmeesters nu zo omschreven, dat minimaal twee jaar voorafgaand aan de begrafenis een passende kerkelijke
bijdrage moet zijn betaald. Bij passend denkt het College aan een bedrag van ten minste € 100,= per jaar.
De tarieven worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsConsumptie voor werknemersgezinnen met een inkomen beneden de grens van de sociale verzekeringen, door het CBS
op de meest recente 12 maands tijdsbasis vastgesteld.

Terzake van het gebruik van de begraafplaats alsmede voor de diensten en vergunningen, die in verband daarmee door het
college van kerkrentmeesters worden verleend, worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

1.
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven:
voor een periode van dertig jaar
€ 2.150,00
voor een periode van tien jaar bij verlenging
€
725,00
voor een periode van vijf jaar bij verlenging
€
362,50
2.
Voor het begraven van een lijk of van een asbus wordt geheven:
voor 12 jarigen en ouder in een familie- of algemeen graf
voor jonger dan 12 jaar in een familie- of algemeen graf
voor jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen in een familie- of algemeen graf
voor het begraven binnen de vastgestelde uren op zaterdag een toeslag van
afhalen en herplaatsen van een kelderzerk
afhalen en herplaatsen monument zandgraf

€ 700,00
€ 500,00
€ 350,00
€ 100,00
€ 350,00
€ 150,00

3.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van (maximaal 4)
asbussen in een urnenkelder wordt geheven:
voor het verlenen van het recht van begraven voor een periode van vijftien jaar
€ 1.050,00
voor de kosten van de bijzetting
€ 375,00
voor bijzetting binnen de vastgestelde uren op zaterdag een toeslag van
€ 50,00
De urnenkelder wordt geleverd met een granieten zerk (40x50x5 cm) inclusief de kosten voor de eerste inscriptie
(maximaal 40 tekens)
4.
Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van grafbedekkingen wordt geheven:
voor het plaatsen van een nieuw monument op een familiegraf
€ 250,00
voor het plaatsen van een naamsteen op een algemeen graf
€ 50,00
voor het uitvoeren van volgend werk en/of aanpassing
€ 50,00

5.

De tarieven voor gedenktekenen en dergelijke, voortvloeiend uit onderhoudsverplichtingen,
aangegaan voor inwerkingtreding van deze tarievenlijst, bedragen per kalenderjaar:
voor een familiegraf met staande steen met banden
voor een familiegraf met een liggende steen (zerk)
voor een familiegraf zonder monument
voor een algemeen graf met naamsteen, eenmalig
voor een urnenkelder

€ 80,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 160,00
€ 30,00

De voor een familiegraf bedoelde onderhoudstarieven kunnen ineens worden voldaan voor de duur van het graf
[bij een recht voor onbepaalde tijd voor ten hoogste dertig jaar].
6.

Voor het overboeken van het recht van familiegraven
€

7.
voor het lichten van een lijk wordt geheven
voor het na lichting weer begraven in een ander graf wordt geheven
kist

35,00

€ 700,00
€ 700,00
€ 300,00

