
Tarievenlijst 2022 
  
Behorende bij het reglement op het beheer van de kerkelijke begraafplaats te 
Ryptsjerk als bedoeld in art. 22 en 26 van het reglement. 
Ter zake van het gebruik van de kerkelijke begraafplaats alsmede van 
diensten en vergunningen die in verband daarmee door het college van 
kerkvoogden worden verleend, worden de volgende tarieven in rekening 
gebracht: 
 
1. Voor het verlenen van uitsluitend recht tot het doen van begraven en 
begraven houden wordt per graf geheven :     
     Gewoon graf  Keldergraf 
a. voor een periode van 20 jaar   € 300.00  € 450.00 
b. voor verlenging met 10 jaar   € 150.00  € 225.00 
 
2. Voor het verlenen van uitsluitend recht tot het bewaren van een urn in een 
urnenkelder wordt per urnenkelder (max. 4 urnen) geheven :   
        
a. voor een periode van 20 jaar   € 300.00   
b. voor verlenging met 10 jaar   € 150.00   
 
3. De plaatsingsrechten bedragen : 
a. Voor een gedenkteken of monument, staand of liggend, € 250.00. 
b. Voor een grafkelder € 500.00.  
De plaatsingsrechten worden over het algemeen door het college van 
kerkrentmeesters verrekend met de leverancier van het gedenkteken, 
monument of de grafkelder. 
 
4. De overschrijvingskosten van een akte van grafuitgifte als bedoeld in art. 15 
bedragen € 15.00 per graf. 
 
5. Voor het onderhoud van de begraafplaats zoals bedoeld in art. 22 2e lid en 
het onderhoud zoals bedoeld in art. 23 4e lid gelden per graf de volgende 
tarieven: 
Aantal   algemeen  extra   per extra   
jaren   onderhoud  gedenkteken  beplanting 
20   € 450.00  op aanvraag  op aanvraag 
10   € 225.00 
De bestaande rechten voor afwijkende termijnen blijven gehandhaafd. De 
tarieven worden aangepast naar rato van de hierboven vermelde tarieven. 
 
6. De kosten voor het delven van een graf of enkele grafkelder bedragen        
€ 400.00. Voor dubbele grafkelder wordt € 500.00 in rekening gebracht . 
 
7. De kosten voor het bijzetten van een urn bedragen € 150.00 



 
8. Kosten voor het gebruik van de geluidsinstallatie (wordt klaargezet) € 25.00 
 
9. Kosten voor gebruik graflift € 50.00 
 
10. De kosten voor het gebruik van de kerk tijdens de rouwplechtigheid 
bedragen € 150.00. Dit is inclusief het gebruik van de apparatuur in de kerk 
(o.a. beamer), maar exclusief de bediening daarvan. 
 
11. De kosten van een door het college van kerkrentmeesters geregelde 
organist bedragen € 45.00 
 
12. De kosten van het luiden van de torenklok bedragen € 60.00 indien dit 
door het college van kerkrentmeesters is geregeld. 
 
13. De kosten van de koster bedragen € 30.00  
 
14. De kosten van de voorganger in de begrafenisdienst bedragen € 450.00 
 
 
De onder 8 tot en met 14 genoemde tarieven worden niet geheven als de 
overledene als betalend lid stond ingeschreven in de registers van de 
Protestantse Gemeente te Ryptsjerk. 
Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 juli 2022. Hierdoor komen alle eerdere 
tarieflijsten te vervallen. 
 
Aldus opgemaakt door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente te Ryptsjerk op 13 juli 2022. 


