
Tarieven begraafplaats van de R.K. St. Vitus Parochie Blaricum 2022 

 
Begraafrecht, grafhuur en algemeen onderhoud: 
 
Begraafrecht graf / Recht van bijzetting urn € 490,00 
 
Grafdelven €  350,00 
Herschikken graf €  250,00 
 
Grafrecht (Huur) 
* Grafrecht (1e wettelijke termijn van 20 jaar)              €     1.475,00  
 Verlenging grafrecht telkens voor 10 jaar                           €     520,00     
  
* Columbariumhuur (1e verplichte termijn van 20 jaar)          €     965,00  
 Verlenging Columbariumhuur telkens voor 10 jaar      €         434,00  
 
 Nieuwe hardstenen urn-naamplaat                                    €     285,00 

 
Algemeen onderhoud 
* Graf: Algemeen onderhoud kerkhof €      97,00 per jaar           

of bij vooruitbetaling 10 jaar € 776,00     
 of bij vooruitbetaling 20 jaar (1e wettelijke termijn van  
 20 jaar of bij verlenging) €  1.552,00      
 

* Columbarium: Algemeen onderhoud kerkhof €  60,00 per jaar           
 of bij vooruitbetaling 10 jaar € 480,00     
 of bij vooruitbetaling 20 jaar (1e verplichte termijn van  
 20 jaar of bij verlenging) €  960,00      
 
Deze tarieven zijn excl. (her)plaatsing gedenkteken, of de kosten voor het graveren 
van de urn-naamplaat. Deze kosten worden rechtstreeks door de steenhouwer 
doorberekend. 
 
Stipendia/honoraria: 
Kerkelijke uitvaart en begrafenis in Blaricum € 626,00 
Kerkelijke uitvaart en aansluitend pastorale assistentie op  
crematorium/begraafplaats elders (excl. km-verg.) € 828,00 
 
Beaarding/bijzetting op onze begraafplaats 
zonder uitvaartmis, maar met pastorale  
assistentie/begeleiding van de koster of de pastor   €  120,00  
 
Beaarding/bijzetting op de Woensberg 
zonder uitvaartmis, met pastorale assistentie van de pastor €  202,00 
Uitgebreid € 389,00 
 
Uitsluitend Pastorale assistentie op crematorium en/of  
andere begraafplaats buiten Blaricum (excl. km-verg.)  € 202,00 
Uitgebreid €  389,00 
 



 
Avondmis/wake, indien volgende dag ook uitvaartdienst € 202,00 
Avondmis/wake, indien volgende dag geen uitvaartdienst € 576,00 
 
Geluidsopname USBstick € 35,00 
Live stream uitzending € 75,00 
Live stream opname (beeld en geluid) € 75,00 
 
Toeslag niet-parochiaan € 202,00  
 
Kilometervergoeding indien begraafplaats/crematorium buiten  
Blaricum: 
Laren/Eemnes/Huizen € 18,00 
Baarn/Hilversum/Naarden/Bussum € 40,00 
Nieuwegein/Utrecht/Bilthoven/Amsterdam € 77,00 
Lelystad € 89,00 
 
Tarieven kinderen: 
 < 1 jaar tarief voor alle onderdelen 25% 
 < 12 jaar tarief voor alle onderdelen 50% 
 

Bovenstaande opgave is niet uitputtend. De Locatieraad beslist in alle gevallen 
waarin dit tarievenoverzicht niet voorziet. 
 


