Voorwaarden en tarieven
Kerkhof van de Rooms Katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Diemen
Tarieven per 1-1-2022 - jaarlijkse indexatie met het CPI indexcijfer over het jaar -2
CPI inflatie % over 2020 = 1,3%
2022
Begraafrecht
Het recht op het gebruik van een plaats in een algemeen graf
Het recht op het begraven in een particulier graf (familiegraf)
Het recht op het plaatsen een asbus/urn

567,00
729,00
217,00

Algemeen graf
In een algemeen graf mogen worden begraven parochianen van
- Sint Petrus’ Banden te Diemen,
- Heilige Urbanus te Duivendrecht,
- Heilige Familie (Betondorp), Martelaren van Gorcum (Watergraafsmeer).
Bijdrage in de kosten van onderhoud (bij begraven voor 10 jaren vooruit te voldoen)
Na afloop van de termijn de grafsteen plaatsen op het gedenkveld, per jaar te voldoen

433,00
43,30

Particulier graf (familiegraf)
Een nieuw particulier graf (familiegraf) is uitsluitend bestemd voor eigen parochianen van Sint Petrus’ Banden.
Grafrecht over 20 jaren, bij ingebruikname vooruit te voldoen
- Over 20 jaren, bij ingebruikname te voldoen
Na afloop van het gebruiksrecht is deze te verlengen met
- 5 jaren
- 10 jaren
- 20 jaren
Onderhoudsbijdrage bij ingebruikname voor 20 jaar te voldoen
Onderhoudsbijdrage bij verlenging gebruiksrecht te voldoen
- 5 jaren
- 10 jaren
- 20 jaren
Begraving in een bestaand particulier graf (familiegraf - bijzetting)
- graf delven en sluiten
- grafgroen (afdekken open graf)
- afnemen en terugplaatsen grafbedekking
(met uitzondering van omvangrijke monumenten; dan berekenen wij werkelijke gemaakte kosten)
- samenvoegen / ruimen stoffelijke resten - tarief per graflaag
Urnen graf
Urnengraf geschikt voor het plaatsen van twee asbussen
Grafrecht over een periode van
- 10 jaren
- 20 jaren
Onderhoudsbijdrage over een periode van
- 10 jaren
- 20 jaren
Na afloop van het gebruiksrecht is deze te verlengen met
- 5 jaren
- 10 jaren
- 20 jaren
Onderhoudsbijdrage, bij verlenging, gelijkend aan de periode voor het gebruiksrecht vooruit te voldoen
- 5 jaren
- 10 jaren
- 20 jaren
Ingeval van bijzetten in een bestaand urnengraf: voor openen en sluiten van het graf
Afnemen en terugplaatsen grafbedekking

864,00
216,00
432,00
864,00
1.082,00
270,50
541,00
1.082,00

270,50
85,00
244,00
287,00

216,00
432,00
270,50
541,00
108,50
217,00
434,00
135,25
270,50
541,00
272,00
244,00

Vergunningskosten
Het plaatsen van een gedenkteken
Aanbrengen van inscriptie
Toestemming tot opgraven
Overschrijven grafrecht

70,00
70,00
70,00
44,00

Overig
Toeslag voor begraven na 14:00 uur

260,00

Algemene informatie
Achterstallige betalingen voor onderhoud en gebruiksrecht dienen te worden voldaan alvorens weer in het betreffende particuliere graf (familiegraf)
mag worden begraven
Ingeval van bijzetting in een bestaand particulier graf (familiegraf) moeten gebruiksrecht en onderhoudsbijdrage zodanig worden betaald of aangevuld
dat de wettelijke termijn van grafrust ( 10 jaar) is gewaarborgd.
Bij weer ingebruiknemen van een bestaand familiegraf na samenvoegen of ruimen vervallen bestaande rechten, en gaan de op dat tijdstip gehanteerde
voorwaarden en tarieven gelden voor gebruiksrecht en onderhoud.
Samenvoegen of ruimen van stoffelijke resten mag niet eerder geschieden dan 10 jaren na de laatste bijzetting in het betreffende graf (wettelijke
termijn van grafrust).
Deze voorwaarden en tarieven zijn onderdeel van het Reglement van het Rooms Katholieke Kerkhof van de Sint Petrus' Banden te Diemen

Aanmelden van een begrafenis
Secretariaat:
Voor het vastleggen van een dienst dient u telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de R.K. parochie Sint Petrus’ Banden,
Hartveldseweg 25, 1111 BG Diemen, tel:06-6333640 , e-mail: info@sintpetrusbanden.nl. Zij vullen een aanmeldingsformulier in.
Tijdelijk bezoekadres secretariaat: De Ontmoeting - Schoolstraat 8-10 - 1111 BR Diemen
Voor het vastleggen van een begrafenis dient u telefonisch contact op te nemen met de beheerder van het kerkhof van de R.K. parochie Sint Petrus’
Banden - via telefoonnummer 06-53251314
Ter voorkoming van enig misverstand moet alle benodigde informatie voor het aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk (uiterlijk daags voor de
begrafenis) zijn ontvangen bij de beheerder van het kerkhof.
Kerkhofadministratie:
RK Begraafplaats Buitenveldert, Fred. Roeskestraat 103, 1076 EE Amsterdam, tel: (020) 6629890, e-mail: administratie@begraafplaatsbuitenveldert.nl
Betaalgegevens:
Rekeningnummer NL30 INGB 0000 291353, ten name van Kerkhof Adm. RK Kerkbestuur ST Petrus Banden te Diemen

