Secretariaat
Van Heemstrastraat 4
7204 GJ Zutphen
Telefoon: 0575 711310
Email: www.12apostelen.nl
Website: www.12apostelen.nl

TARIEVEN 2022
1. Kerkelijke en liturgische verrichtingen
-kaarsen
€
0,50
-noveenkaars klein
€
5,--noveenkaars groot
€ 10,--gebedsintenties
€ 10,--doopviering
vrijwillige bijdrage
-jubileumviering
€ 250,--huwelijksviering
€ 300,--uitvaart inclusief begrafenis
€ 470,--uitvaart inclusief crematie
€ 470,--begrafenis of crematie zonder uitvaartviering
€ 470,--avondwake voorafgaand aan uitvaart de volgende dag
€ 105,--gebruik afsluitbare aula in kerk per dag of dagdeel
€ 75,-Voor bovenstaande kerkelijke vieringen voor niet-parochianen,
geldt een toeslag van € 300,-- boven op bovenstaande bedragen.
2. “Verhuur “ per dagdeel aan derden
Voor andere gebeurtenissen (bijv. concert), uitsluitend met toestemming
van het Pastoraal Team, geldt een bedrag tussen € 300,-- en € 600,-3. Begraafplaatsen
De parochie heeft de volgende begraafplaatsen:
1. Zutphen-Emmerikseweg Baak
2. Steenstraat 26, 7271 BP Borculo
3. Oude Eerbeekseweg 3a, 6971 BL Brummen
4. Zomerweg 17, 6996 DD Achter Drempt
5. Zelhemseweg 17, 7255 PS Hengelo (Gld)
6. Eikenboomlaan 7215 SB Joppe
7. Olburgseweg 2 7225 NB Olburgen
8. Groenloseweg 3 7261 AM Ruurlo
9. Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen
10. Vierakkersestraatweg 31 7233 SE Vierakker
11. Eikenlaan 2, 7251 LT Vorden
12. Warnveldseweg 107, 7204 BC Zutphen
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Deze tarieven gaan in op 1 januari 2022.
Pagina 1

In Keijenborg hanteert de Stichting R.K. Begraafplaats “Sint Jan de Doper” eigen tarieven.
Info: www.begraafplaatskeijenborg.nl. Deze begraafplaats is geen eigendom van de parochie.
In Lochem is er een RK gedeelte op de Nieuwe Begraafplaats, Zutphenseweg 93,
7241KP, Lochem. Info: a.schilderinck@planet.nl
Voor priesters die worden begraven of waarvan een urn wordt bijgezet,
worden geen kosten in rekening gebracht.
-begraven één diep (graf delven)
-begraven twee diep (graf delven)
-begraven kindergraf (graf delven)
-bijzetten in grafkelder
-plaatsen urn in urnenmuur of bijplaatsen urn in bestaand graf

€
€
€
€
€

685,-735,-160,-535,-370,--

Onderstaande tarieven voor grafrechten zijn inclusief de vergoeding voor bijdrage aan de kosten
van het algemeen onderhoud van de begraafplaats (niet aan het individuele graf) en voor de
ruiming na afloop van het grafrecht.
-grafrecht enkel graf 20 jaar
€ 1.320,--grafrecht dubbel graf boven elkaar 20 jaar
€ 1.850,--grafrecht dubbel graf naast elkaar 20 jaar
€ 2.645,--grafrecht enkel graf 30 jaar
€ 1.850,--grafrecht dubbel graf boven elkaar 30 jaar
€ 2.220,--grafrecht dubbel graf naast elkaar 30 jaar
€ 3.700,--grafrecht urnengraf 20 jaar
€ 1.320,--grafrecht urnengraf 30 jaar
€ 1.850,-“grafrecht” urn in urnenmuur 20 jaar
€ 1.320,-“grafrecht” urn in urnenmuur 30 jaar
€ 1.850,--grafrechten kindergraven 25% van vermelde tarieven
Voor de termijn van grafrecht indien wordt bijgeplaatst, zie artikel 20 van het reglement
begraafplaats.
Verlenging van grafrecht.
-verlenging grafrecht enkel graf
-verlenging dubbel graf boven elkaar
-verlenging grafrecht dubbel graf naast elkaar
-verlenging solitair kindergraf
-verlenging urnengraf
-verlenging “grafrecht” in urnenmuur
-verlenging “grafrecht urn kind

10 jaar
€ 585,-€ 795,-€ 885,-€ 130,-€ 795,-€ 795,-€ 130,--

20 jaar
€ 1.170,-€ 1.590,-€ 1.770,-€ 260,-€ 1.590,-€ 1.590,-€ 260,--

Voor grafrechten voor niet-parochianen, geldt een toeslag van 50% boven op bovenstaande
bedragen.
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Er worden geen nieuwe grafkelders meer uitgegeven.
Bestaande grafkelders
-verlenging grafrecht kelders
Tarieven i.v.m.de oppervlakte van de kelder
1-persoonskelder
2-persoonskelder boven elkaar
2-persoons kelder naast elkaar
3-persoons kelder naast elkaar
4-persoons kelder naast elkaar
6-persoons kelder naast elkaar
Verstrooien
As verstrooien op strooiveld op de begraafplaats

10 jaar

20 jaar

€ 585,-€ 795,-€ 885,-€ 1.010,-€ 1.270,-€ 1.585,--

€ 1.170,-€ 1.590,-€ 1.770,-€ 2.020,-€ 2.540,-€ 3.170,--

€ 125,--

NB: De vermelde toepassingsmogelijkheden zijn begraafplaatsafhankelijk.
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