
GRAFRECHT / ONDERHOUD
per 1 januari 2023

            grafrecht  algemeen onderhoud totaal inzetrecht totaal
(2 personen) (verplicht) GR + OH (1 persoon) met 1 inzet

                                                                                              afkoop

Familiegraf
20 jaar 2 personen  (160x80cm) 2.500,00 960,00 3.460,00 800,00 4.260,00
10 jaar verlengen 1.250,00 480,00 1.730,00

40 jaar 2 personen (200x100cm) 5.565,00 2.760,00 8.325,00 1.030,00 9.355,00
10 jaar verlengen 1.392,00 690,00 2.082,00

 80-jarige graven  (uitgegeven vóór 2003) 1.390,00
5 jaar verlengen 752,00 345,00 1.097,00
10 jaar verlengen 1.392,00 690,00 2.082,00

Keldergraf 
 50 jaar 2 personen (excl. kelder) (270x140cm) 17.945,00 4.250,00 22.195,00 1.390,00 23.585,00 (excl. kelder)
kelder 2 personen, incl. plaatsen 3.005,00 26.590,00 (incl. kelder)
10 jaar verlengen 3.589,00 850,00 4.439,00 4.439,00

Urnengraf
10 jaar 2 personen  (40x40cm) 950,00 450,00 1.400,00 330,00 1.730,00
10 jaar verlengen 950,00 450,00 1.400,00 1.400,00

Kindergraf 
10 jaar (0-11 jaar) (140x50cm) 635,00 250,00 885,00 115,00 1.000,00
10 jaar verlengen 635,00 250,00 885,00

Algemene graf
Gebruiksrecht 15 jaar (incl. fundering) (60x70cm) 1.381,00 425,00 1.806,00 n.v.t. 1.806,00
betonfundering wordt direct na uitvaart geplaatst

In de prijs van familiegraven en algemene graven is begrepen: * grafmarkeerder met naam, voor de eerste 3 maanden van de grafduur.
* usb-opname bij gebruik kapel (onder voorbehoud).



DIENSTEN 2023

Overschrijvingskosten grafrecht 59,00
Doorloop begeleiding (indien geen gebruik faciliteiten) 90,00
Op-en afbouw livestream (in overleg) 90,00
Zaterdagtoeslag  (begraven  tot uiterlijk 14.00 uur ): 490,00

Gebruik kapel 1e uur (aansluitend begraven) 315,00
Gebruik kapel 1e uur (zonder begraven) 399,00

indien vooraf gereserveerd - verlenging per 15 min. 80,00
niet vooraf gereserveerd - verlenging per 15 min. 100,00

Gebruik ontvangkamers:
Willibrord- of Maartenkamer (tot 75 pers): 

eerste uur 190,00
indien vooraf gereserveerd - verlenging per 15 min. 65,00

niet vooraf gereserveerd - verlenging per 15 min. 85,00
Bij gebruik van beide kamers:

eerste uur 305,00
indien vooraf gereserveerd - verlenging per 15 min. 80,00

niet vooraf gereserveerd - verlenging per 15 min. 100,00

Afhalen gedenkteken, afhankelijk van grootte, vanaf: 295,00
(afhalen of herplaatsen)

Verlof tot opgraving aanvragen 59,00
Opgraving, excl. beenderkistje 445,00

Asverstrooiing zonder familie 105,00
Asverstrooiing met familie                                                 189,00
Zaterdagtoeslag asverstrooiing (tot uiterlijk 14.00 uur ) 250,00
Gedenkplaatje aan zuil voor 10 jaar             265,00



CATERING 2023

prijs pp.
Arrangement 1 
   onbeperkt koffie/thee/fris (gedurende 1 uur) 6,25
Arrangement 2
   onbeperkt koffie/thee/fris (gedurende 1 uur) met een cake of koek 8,35
Arrangement 3
   onbeperkt koffie/thee/fris (gedurende 1 uur) met een Domtorentje 8,60
Arrangement High-Tea
   onbeperkt koffie/thee/fris (gedurende 1 uur) met mini-broodjes, petit four en bonbons 18,50
Luncharrangement A
   onbeperkt koffie/thee/fris (gedurende 1 uur) met 2 broodjes 13,30
Luncharrangement B
   onbeperkt koffie/thee/fris (gedurende 1 uur) met 2 luxe broodjes 14,95
Luncharrangement C
   onbeperkt koffie/thee/fris (gedurende 1 uur), een kopje soep en 2 broodjes 18,00
Luncharrangement D
   onbeperkt koffie/thee/fris (gedurende 1 uur), een kopje soep en een saucijzenbroodje 15,00
Borrelrrangement 
   onbeperkt fris/bier/wijn (gedurende 1 uur) 9,90
Borrelarrangement koud
   onbeperkt fris/bier/wijn (gedurende 1 uur) met div. nootjes/kaas/worst 14,90
Borrelarrangement warm
   onbeperkt fris/bier/wijn (gedurende 1 uur) met div. bittergarnituur 14,65

verlenging arrangement per 15 min. op aanvraag

De arrangementen zijn aan te vullen met:
gesorteerd gebakje 3,95
petit four 3,15
Oudwijkse kruidkoek 1,75
saucijzenbroodje 3,85
mini-saucijzenbroodje 2,15
kaasbroodje 3,85
mini-kaasbroodje 2,15
kaasstengel (van de bakker) 2,10
krentenbol 2,50
luxe broodje met vis 5,50
luxe borrelhapje (minimale afname 50 stuks) 2,35
broodje kroket 4,25
schaal crudités (5 pers.) 12,50
schaaltje nootjes (per 4 pers.) 5,50

Serveerkosten (indien van toepassing, uitsluitend na overleg), vanaf 225,00

Bovenstaande is slechts een greep uit ons assortiment.
Uw wensen zijn bespreekbaar, vraag gerust naar de mogelijkheden.
Vanwege de strenge HACCP-wetgeving is het niet toegestaan om zelf meegebrachte, of door derden geleverde consumpties te serveren.


