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 Versie 4.0
 18 Januari 2022

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS, 
HUUR en BEGELEIDING PROTESTANTSE KERK te COTHEN

Tarieven zoals bedoeld in het reglement Protestantse Begraafplaats Cothen en de tarieven die 
de kerk in het algemeen in rekening brengt bij leden en derden.

Hoofdstuk 1: tarief voor een uitsluitend recht voor 20 jaar

Graf -1- Kindergraf
Alleen beschikbaar voor een overledene tot 6 jaar

1.1 Stoffelijk overschot van personen vanaf 0 tot 6 jaar.
      Leden Protestantse Gemeente Cothen €  790,00

Geen leden Protestantse Gemeente Cothen €        1.070,00

1.2 Tarief voor het verlengen met 10 jaar van een recht als
      bedoeld in 1.1

Leden Protestantse Gemeente Cothen €  390,00
Geen leden Protestantse Gemeente Cothen €  530,00

Graf -2- Dubbel graf
Beschikbaar voor maximaal 2 overledenen. (begraven boven elkaar) 

1.3 Stoffelijk overschot van personen vanaf 6 jaar en ouder.
      Leden Protestantse Gemeente Cothen €       2.260,00

Geen leden van Protestantse Gemeente Cothen €       3.060,00

1.4      Tarief voor het verlengen met 10 jaar van een recht als
           bedoeld in 1.3 voor leden. €       1.130,00
           Geen leden Protestantse Gemeente Cothen €       1.530,00

Tarief voor een uitsluitend recht voor 10 jaar

Graf -3- Urnennis in Honingraat columbarium
Beschikbaar voor maximaal twee (2) asbussen of een (1) Sierurn 

1.5 Tarief voor een nis
Leden Protestantse Gemeente Cothen €        1.130,00
Geen leden Protestantse Gemeente Cothen €        1.530,00

1.6 Koopsom sluitsteen €  300,00
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1.7 Tarief voor het verlengen met 5 jaar van een recht als
      bedoeld in 1.5

Leden Protestantse Gemeente Cothen €  560,00
Geen leden Protestantse Gemeente Cothen €  760,00

Hoofdstuk 2: tarief voor begraven en bijzetten

2.1   Stoffelijk overschot begraven van personen vanaf 1 tot 6 jaar € 560,00

2.2   Stoffelijk overschot begraven van personen vanaf 6 jaar €          930,00

2.3   Asbus of asurn bijzetten in Honingraat columbarium € 270,00

2.4  Asbus begraven in een graf € 270,00

Voor het begraven en bijzetten zijn de openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08.00- 16.00 uur
Zaterdag 09.00- 12.00 uur

Op maandag tot en met vrijdag voor 08.00 uur en na 16.00 uur en op zaterdag voor 09.00 uur 
en na 12.00 uur en op zon- en feestdagen worden de genoemde prijzen met 100% verhoogd.

Hoofdstuk 3: tarief voor ruimen of opgraven op verzoek derden

3.1   Stoffelijke overschotten na de wettelijke grafrusttermijn €     1.750,00 
        
3.2   Stoffelijke overschotten na de wettelijke grafrusttermijn
        kindergraf €        900,00

3.3   Stoffelijke overschotten binnen de wettelijke grafrust 
        van 10 jaar €     2.590,00

3.4   Stoffelijke overschotten binnen de wettelijke grafrust 
        van 10 jaar betreffende kindergraf €     1.300,00

3.5   Samenvoegen van stoffelijke resten en plaatsen vrijmaken in
        in een bestaand graf €        325,00

3.6   Asbus of asurn verwijderen uit honingraat columbarium €        150,00

3.7   Asbus of asurn verwijderen uit een graf €        300,00

3.8   Bemiddeling bij uitstrooien as overledene €        180,00
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Hoofdstuk 4: tarief voor algemeen onderhoud van de begraafplaats

4.1   Tarief voor een grafperiode van 20 jaar (€ 40.00 p.j.) €         800,00

4.2.  Tarief voor een urnen nis periode van 10 Jaar (€ 40.00 p.j.) €         400,00

4.3   Tarief voor verlenging voor een periode van 10 jaar €         400,00

4.4   Tarief voor opening Urnennis voor schoonmaakwerkzaamheden
        door rechthebbende of diens plaatsvervanger €  90,00

Hoofdstuk 5: Tarief voor het reserveren van een grafruimte zonder
   vooraf een plaatsbepaling.

5.1  Tarief voor de reservering van een graf voor een 
        periode voor 20 jaar door leden Protestantse Gemeente Cothen €     2.260,00

       Tarief voor de reservering van een graf voor een 
       periode voor 20 jaar geen leden Protestantse Gemeente Cothen €     3.060,00

5.2  Tarief voor het algemeen onderhoud bij een reservering
voor 20 jaar €        800,00  

Bij begraven voor het verstrijken van de periode wordt een 
evenredig deel terugbetaald/ verrekend.

Hoofdstuk 6: tarief voor vergunning grafbedekking

6.1  Tarief voor het leveren van een vergunning t.b.v. het 
       plaatsen van een gedenkteken op een graf of nis €         110,00

6.2  Verlengen van de vergunning voor gedenkteken op een graf met 
       10 jaar €  60,00

6.3  Verlengen van de vergunning voor een sluitplaat op een urnen nis                                                               
       met 5 jaar €  30,00

Hoofdstuk 7: Administratiekosten

7.1  Tarief voor iedere administratieve handelingen €  25,00
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Hoofdstuk 8: Overige kosten

8.1  Huur kerkgebouw per dag/ dagdeel voor lidmaten
 Protestantse Gemeente Cothen € 175,00
 Geen lidmaten P.G.C. € 350,00

8.2
Huur kerkgebouw/ consistorie per dag voor opbaring
voor lidmaten Protestantse gemeente Cothen € 000,00
Geen lidmaten P.G.C. € 100,00

8.3
Huur kerkgebouw/ consistorie per dag voor condoleance of 
Receptie inclusief bediening voor lidmaten 
Protestantse gemeente Cothen € 175,00
Geen lidmaten P.G.C. € 450,00

8.4
Huur kerkgebouw/ consistorie voor rouw- of trouwdienst
voor lidmaten Protestantse gemeente Cothen € 175,00
Geen lidmaten P.G.C. € 350,00

8.5
Huur Dorpsstraat 22A voor gebruik  lezing, gebedsruimte, opbaring,
enzovoort voor lidmaten Protestantse gemeente Cothen € 000,00
Geen lidmaten P.G.C. € 150,00

8.6
Stookkosten voor Kerk en Dorpsstraat 22A in de periode oktober                                                                
tot en met april €    30,00

8.7
Begeleiding uitvaart/ huwelijk door voorganger voor lidmaten
Protestantse gemeente Cothen € 000,00
Geen lidmaten P.G.C. € 750,00

8.8
Ondersteuning rouw en trouw voor lidmaten
Protestantse Gemeente Cothen € 000,00
Geen lidmaten P.G.C €          400,00

8.9
       Luiden van de klok voor rouw/trouwdienst voor lidmaten
       Protestantse Gemeente Cothen (maximaal 15 minuten) €  00,00
       Geen lidmaten P.G.C.           (maximaal 15 minuten) €  25,00

8.10
       Luiden van de klok bij transport naar begraafplaats voor lidmaten
       Protestantse Gemeente Cothen (maximaal 30 minuten) €  00,00
       Geen lidmaten P.G.C.           (maximaal 30 minuten) €  50,00 
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8.11
      Gebruik geluidsinstallatie voor lidmaten Protestantse Gemeente
      Cothen. €         000,00
      Geen lidmaten P.G.C €           60,00

8.12
      Gebruik livestream voor lidmaten Protestantse Gemeente
      Cothen. €         150,00
      Geen lidmaten P.G.C €         350,00

8.13
      Gebruik Lcd-scherm voor fotoweergave enz. voor lidmaten 
      Protestantse Gemeente Cothen. €         000,00
      Geen lidmaten P.G.C €           50,00

8.14
      Orgel of piano gebruik voor leden Protestantse Gemeente Cothen €  00,00
      Geen lidmaten P.G.C. €         175,00

8.15  
      Vergoeding aan organist(e) of pianist(e) €         150,00

 8.16
       Personele ondersteuning zoals bijvoorbeeld in punt 8.17 
       voor lidmaten Protestantse Gemeente Cothen. (per uur) €           25,00
      Geen lidmaten P.G.C (per uur) €           50,00

 8.17
      Consumpties  

      Kop koffie/ kop thee €     2,00

      Frisdranken per fles/ pakje €     2,50

      Plak cake €     1,50

      Gevulde koek €     2,00

      Belegd broodje €     3,25

      Krentenbol met boter €              2,25
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Wijziging tarieven

Het bestuur is gerechtigd deze tarieven te wijzigen.
De rechthebbenden worden van de wijzigingen in kennis gesteld.
Dit tarieven overzicht bevat 6 pagina’s en treedt in werking op 1 januari 2022.
Deze tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van het bestuur en goedgekeurd.
Aldus vastgesteld te Cothen op 17 januari 2022.

Namens de Protestantse Gemeente te Cothen.
Het College van Kerkrentmeester

                                                     
A. Reigersman

Auteur: P.W.J.S. Berkhout


