
TARIEVEN KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS HOOG-KEPPEL –  januari 2023 
 € 

1. Entreerecht 

Entreerecht voor niet-kerkleden PGDO ouder dan 17 jaar, eenmalig te voldoen gelijktijdig bij het reserveren, begraven of bijzetten van een 
urn 

 
570 

 

2. Inlagerecht - eenmalige bedrag voor een grafrustperiode van 20 jaar met partieel aftrek evt. betaald grafrecht en evt. betaald entreerecht 

Voor begrafenis in algemeen of particulier enkeldiep graf of voor elke begrafenis in dubbeldiep algemeen of particulier graf 460 

Voor plaatsen of bijzetten per asbus of urn in urnenmuur of tot begraven van een asbus of urn in nieuw of bestaand graf 460 

Verlengen grafrustperiode met 10 jaar op moment dat de rechthebbende het eventueel ruimen door beheerder willen voorkomen, tevens 
moet dan de onderhoudstermijn worden verlengd, zie 4. Onderhoudsrecht 

 
230 

 

3. Begraven / bijzetten  

Delven van een graf op dagen maandag t/m vrijdag, richtprijs, afhankelijk van opgave grafdelver 545 

Delven van een graf op zaterdag, richtprijs, afhankelijk van opgave grafdelver 820 

Uitlooptarief bij veel langere duur of veel latere aanvang van de begrafenis per uur 70 

Toeslag bij grafafmetingen groter dan 2,15 x 0,70 m i.v.m. huur bekisting; op aanvraag op aanvraag 

Plaatsen c.q. bijzetten van asbus in urnenmuur (N.B. afdeksteen plaatsing is voor rekening rechthebbende) 195 

Plaatsen van een urnenkelder, in overleg en na toestemming van het CvK; de kelder en de werkzaamheden voor de plaatsing zijn voor 
rekening van rechthebbende. Het bijzetten van een asbus in een urnenkelder 

 
195 

Begraven asbus of urn door of in opdracht van de beheerder in een nieuw of in een bestaand graf 200 

Voorbereiding van begraving door familie van urn en afwerking naderhand door beheerder 65 

 

4. Onderhoudsrecht - eenmalig bedrag als afkoop voor algemeen onderhoud gedurende een termijn van 20 jaar 

Voor enkel graf of eerste begrafenis in dubbeldiep graf 750 

Voor tweede begrafenis in dubbeldiep graf 750 

Voor plaatsing in een urnenkelder van de1e en 2de bus; voor bus 3 en 4 wordt geen onderhoud gerekend  

Voor plaatsing in urnenmuur of begrafenis van 1e asbus of urn 750 

Voor bijzetten van 2e asbus of urn in een eerder in gebruik genomen nis of begraven in bestaand graf 750 

Bij verlenging van de grafrustperiode met 10 jaar moet ook de onderhoudstermijn met 10 jaar worden verlengd 375 

 

5. Gebruik van de kerk / kerkhuis /overige diensten 

Aan het gebruik van de kerk zijn voor leden van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel geen kosten verbonden. Niet leden kunnen gebruik 
maken van de kerk en faciliteiten. De kerk wordt dan verhuurd door de Plaatselijke Commissie van de Dorpskerk, zie 
https://www.dorpskerkhoogkeppel.nl/tarieven.html  

Vergoeding predikant Prot Gemeente Drempt en Oldenkeppel als voorganger kerkdienst, alleen voor niet leden PGDO; geen kosten voor 
leden PGDO  

 
500 



Kosten opname voor Kerkdienstgemist.nl en beschikbaar uitzending op internet 270 

Kosten usb-stick van de gemaakte opname, alleen in samenhang met kosten opname 15 

Kosten digitale opname, 1 CD wordt ter beschikking gesteld 40 

Kosten liturgieën e.d. per stuk, alleen voor niet leden PGDO; geen kosten voor leden PGDO 1,25 

Kosten gebruik ’t Kerkhuis, indien beschikbaar per dagdeel zonder inrichting, zonder beheerder 100 

Kosten gebruik ’t Kerkhuis, indien beschikbaar per dagdeel met inrichting, met inzet beheerder 215 

Kosten koffie of thee/kop met koek voor bezoekers of medewerkers uitvaartonderneming 2,50 

 


