
R.K. Begraafplaats  Sint Barbara  

Reviusplein 7 3141SV  Maassluis     

    

 

 
Algemeen graf 10 jaar Staande steen € 1.122,00 

Algemeen graf 10 jaar Kind  van 1 t/m 12 jaar € 571,00 

Algemeen graf 10 jaar Kind tot 1 jaar € 118,00 

Algemeen Urn graf 10 jaar Urnentuin € 460,00 

Avondwake vooraf aan de volgende 
dag uitvaartdienst 

Avondwake werkgroep - Organist- Cantor- 
Kerk of Kapel 

€ 255,00 

Uitvaartdienst in crematorium in aula of crematoriumruimte € 425,00 

Uitvaartdienst in crematorium in aula of crematoriumruimte met koor en 
organist 

€ 595,00 

Familie graf 20 jaar Liggende steen  € 3.366,00 

Familie graf 20 jaar Staande steen € 3.366,00 

Familie graf 20 jaar Bijzetting € 1.685,00 

Familie graf 20 jaar Urn bijzetting € 960,00 

Familie graf 20 jaar Verlengen met 20 jaar € 1.650,00 

Familie graf 20 jaar Kind € 570,00 

Familie graf 20 jaar Kind bijzetting € 285,00 

Familie Urn graf 20 jaar Staande steen  € 1.122,00 

Familie Urn graf 20 jaar Bijzetting € 685,00 

Herbegraven Opgraven en naar andere begraafplaats 
exclusief kistje 

€ 840,00 

Herbegraven Opgraven van algemeen graf naar familiegraf 
exclusief kistje 

€ 840,00 

Herdenkingsdienst zeer bijzondere omstandigheden na overleg € 557,00 

Kistje Bottenkistje bij opgraving € 112,00 

Koffie of thee per kopje na de avondwake of na de kerkdienst € 1,70 

Koffie of thee per kopje met cake na de avondwake of na de kerkdienst € 2,35 

Liturgie exclusief  reisgeld verzorging van liturgie in andere parochie € 235,00 

Speciale / bijzondere dagen Extra kosten € 285,00 

Steen Staande steen  20 jaar onderhoud € 960,00 

Steen Liggende steen  20 jaar onderhoud € 1.410,00 

Steen Staande steen met banden 20 jaar onderhoud € 1.410,00 

uitvaart kind tot 1 jaar Parochie vergoeding bij aankoop van nieuw 
familie graf 

  

Uitvaart Uitvaart Kerk of Kapel koster- koor- organist  € 805,00 

Urn in urnenmuur 20 jaar Urnenmuur met ongegraveerde plaat € 1.685,00 

Opbaren in de kapel Extra kosten € 100,00 

Afhalen grafsteen Extra kosten € 100,00 

Vrijdag nm. gravenkosten Extra kosten € 178,00 

Vrijdag nm. gravenkosten Extra kosten € 178,00 

Zaterdag gravenkosten  Extra kosten 250,00  

Steen afmetingen  Staande steen 80 x 80 x 10 cm   

Steen afmetingen  Liggende steen 180 x 80 x 10 cm   

Voor gebruik van de Kapel geldt   een maximum aantal genodigden van 50.     

Opdracht tot begrafenis of crematie    

alleen per opdrachtformulier aanmelden.  

Alle kosten dienen vooraf te worden betaald.   Maassluis 1-1-2017 

 

Beheerscommissie   

Dennendal 46  3142CH Maassluis     

Tel: 010-5914889 

Email: cockmarianne@caiway.nl 

 Rouwkaart bij dit formulier altijd direct 

ingevuld mailen met handtekeningen  naar: 

 

secretariaat@appp.nl 

cockmarianne@caiway.nl 

mailto:secretariaat@appp.nl

