Hierbij geeft het parochiebestuur de tarieven door die per Januari 2018 in zullen gaan.
De tarieven hebben betrekking op de volgende locaties binnen onze parochie en bijbehorende
begraafplaatsen (zie* achter kerknaam):











St. Johannus de Doper en Verrijzenis des heren, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen
Maria Virgo Regina. Heelsumseweg 1,6721 GP Bennekom
St. Antonius van Padua, Stationsstraat 112, 6711PZ Ede (begraafplaats via RK Stichting)
St. Antonius Abt, Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
St. Joseph, Kamperdijklaan 2, 6866 BR Heelsum
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Van der Molenplein 1, 6865 HA Doorwerth *
Bernulphus, Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek *
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Dorpstraat 1,6871 AA Renkum *
St Cunera, Herenstraat 82, 3911 JG Rhenen
St. Willibrord, Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal *

Misdiensten
Misintenties
Huwelijksvieringen
Doopdienst
Uitvaart in kerken
Uitvaarten elders

€
€
€
€
€

15.350,0,- incl. doopkaars
600,300,-

Begravingskosten
Graf voor een kind tot 12 jaar
Graf voor een volwassene
Urnengraf of plaats in muur
Toeslag op zaterdag

€
€
€
€

250,500,250,150,-

Grafrechten
Enkel graf 20 jaar
Dubbel graf 20 jaar
Kindergraf 20 jaar
Urn graf of urn muur 20 jaar
Verlenging met 10 jaar
As verstrooiing ( niet op elke begraafplaats
mogelijk)

€ 1.400,€ 1.750,€ 475,€ 700,€ 750,€ 100,-

Algemeen onderhoud op de begraafplaats
Grafonderhoud 20 jaar
Grafonderhoud verlenging 10 jaar

€ 1.000,€ 500,-

Het parochiebestuur heeft besloten om geen administratieve kosten in rekening te brengen voor het
maken van grafakten e.d.
Desondanks kunnen er verzoeken of situaties zijn waarin bovenstaande tarievenlijst niet voorziet. In
die situaties is uitsluitend het parochiebestuur bevoegd naar bevindt van zaken een tarief afspraak te
maken.
Facturatie
De facturatie blijft centraal gebeuren. U mailt ons uw of de door ons verstrekte eerdere formulier
opdrachtaanvaarding naar administratie@pztb.nl. Let er op dat u dus niet alleen naar de locatie van de
uitvaart mailt maar ook naar de centrale administratie. U zult dan meteen van ons uw rekening
ontvangen.
Reglement begraafplaatsen
Het parochiebestuur en de lokale beheerders zijn momenteel werkzaam aan een nieuw reglement en
uitvoeringsbesluiten voor al onze begraafplaatsen. Indien deze afgerond zijn en goedgekeurd door het
Aartsbisdom Utrecht zult u daarvan een kopie ontvangen.
Voor vragen of opmerkingen kan men contact leggen met onze financieel medewerkster, Mw. D. van
den Berg de Jong. Zij is bereikbaar op:
Maandag 09.00-14.30 uur
Dinsdag 09.00-14.30 uur
Woensdag 09.00-11.30 uur
Donderdag 09.00-14.30 uur via telefoonnummers 0317-747108 of 06-21254956.
Mailen kan ook naar administratie@pztb.nl

