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Tarieven 2020 
 

                 

 

Locatie St. Urbanus, Ouderkerk aan de Amstel 
 
Tarieven voor de volgende vieringen in de eigen kerk (inclusief bloemen, exclusief koor en 
organist/pianist)     

      
 DOOPSEL - incl. voorbereiding, voorganger en koster en doopkaars € 100,00  
      
 1e  COMMUNIE                      - incl. voorbereiding, voorganger en koster en bijdrage materiaal € 50,00  
      
 VORMSEL - incl. voorbereiding, voorganger en koster en bijdrage materiaal € 50,00  
      
 HUWELIJK  - incl. voorbereiding, voorganger en koster € 800,00  
      
 UITVAART  - incl. voorbereiding, voorganger en koster  € 800,00  
    Aanvullende informatie zie deel 2 van deze tarievenlijst    
     

 MISBOEKJES      
 Eenmalige opmaak kosten  € 50,00  
 Formaat boekje max. 4 x A4  –  omslag in kleurendruk  –  inhoud in zwart/wit druk.      per stuk € 1,00  
     

 PAROCHIE KOOR  incl. dirigent en organist (indien beschikbaar)   € 300,00  
       

 Overige:    

 MISINTENTIES                                                                                                                                       richtprijs               € 12,50  
     
 OFFER / DEVOTIE LICHT OF KAARS € 1,00  
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Uitvaart / Begraafplaats St. Urbanus, Ouderkerk aan de Amstel 
     

 UITVAART       . in eigen kerk -  incl. voorbereiding, voorganger en koster € 800,00  
                            Voorganger na de uitvaartdienst mee naar begraafplaats* / crematorium € 100,00  
                            (* met uitzondering van de begraafplaats St. Urbanus te Ouderkerk)    

 
 

                          . in de kapel of aula van een begraafplaats / crematorium    
                             Voorganger en voorbereiding  (dus zonder een dienst in eigen kerk) € 400,00  
     
 BEGRAAFPLAATS    
 Particulier graf 20 jaar: Nieuw graf:    
  Grafrecht € 1.200,00  
  Kosten begraven € 600,00  
  Bijdrage onderhoud begraafplaats € 975,00  
  Vergunning gedenkteken € 65,00  
   € 2.840,00  
  Bijzetting:    
  Verwijderen, herplaatsen gedenkteken € 175,00  
  Kosten begraven € 600,00  
   € 775,00  
  Bijzetting zonder kerkdienst:    
  Koster € 125,00  
  Verwijderen, herplaatsen gedenkteken € 175,00  
  Kosten begraven € 600,00  
   € 900,00  
  Verlenging 10 jaar    
  Grafrecht € 600,00  
  Bijdrage onderhoud begraafplaats € 490,00  
   € 1.090,00  
 Algemeen graf 10 jaar:                       Nieuw graf:    
  Grafrecht € 600,00  
  Kosten begraven € 600,00  
  Bijdrage onderhoud begraafplaats € 490,00  
  Vergunning gedenkteken € 65,00  
   € 1.755,00  
      
 Zaterdag toeslag                     € 380,00  
 Verwijderen gedenkteken € 110,00  
     

 


