TARIEVENLIJST BEGRAAFPLAATS HERVORMDE GEMEENTE REDUZUM-IDAERD c.a.

als bedoeld in artikel 22 van het reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de Hervormde gemeente te Reduzum
Ter zake van het gebruik van de begraafplaatsen alsmede voor de diensten en vergunningen, die in verband daarmee door het
college van kerkrentmeesters worden verleend, worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Diensten per 1 september 2021
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden in een particulier graf
wordt geheven voor een periode van 20 jaar
Verlenging grafrecht met 10 jaar (pas mogelijk ná de 1e 20 jaar)
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal
2 asbussen voor een periode van 20 jaar in een bestaand particulier graf
Voor het verstrooien van as wordt geheven in een bestaand particulier graf
Voor het grafdelven en begraven van een lijk
Voor het afgeven van een vergunning, voor het plaatsen of vernieuwen van graf- bedekking(en) en voor het
stichten van een gedenkteken of kruisen op een particulier graf
1. Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven, urnengraven en urnennissen in een daartoe
bestemd register wordt geheven
1. Voor het lichten van een lijk wordt geheven

€

2. Voor het na lichten weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

Dagtarief**)

3. Voor het na lichten weer begraven in een ander graf wordt geheven
4. Voor het lichten van een asbus wordt geheven
5. Voor het weer terugplaatsen van een asbus wordt geheven
6. Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven
Het opbaren van een lijk (van bewoner of oud bewoner*) in de kerk van Reduzum, Idaerd of Friens

op aanvraag

567,00*)
289,00*)
567,00*)
0,00
Dagtarief**)
117,00*)
0,00

*) oud bewoner = persoon welke in één van de 4 dorpen is geboren of er heeft gewoond.

10.

1. Gebruik van de kerk tijdens dag van de uitvaart/begrafenis voor bewoner of oud bewoner*) van:
Reduzum, Eagum, Friens en Idaerd

gratis

*) oud bewoner = persoon welke in één van de 4 dorpen is geboren of er heeft gewoond.

12.

2. Koster (Idaerd en Friens)
3. Beheerder (bij begrafenis of bijzetting te Idaerd, Friens en Eagum)
3. Klokluiden
1. Gebruik van de kerk tijdens dag van de uitvaart voor niet ingezetenen van Reduzum, Eagum, Friens en
Idaerd
2. Koster (Idaerd en Friens)
3. Beheerder (bij begrafenis of bijzetting te Idaerd, Friens en Eagum)
3. Klokluiden
1. Opbaren lijk van niet ingezetenen van de 4 dorpen per dag

13.

2. Koster (schoonmaak en 2x naar kerk), minimaal (Idaerd en Friens)
1. Bespelen van het orgel kerk te Reduzum

56,00 **)
78,00 **)

2. Bespelen van het orgel kerk te Friens en Idaerd
Schenken van koffie/thee (per kopje incl. bediening) in de kerk Reduzum, Friens en Idaerd.
Tevens Lokaal van Reduzum.
Huur Lokaal Reduzum voor nazit

53,00 **)
1,50 **)

11.

14.
15.

28,00**)
28,00**)
gratis
78,00**)
28,00**)
28,00**)
gratis
28,00**)

43,00 **)

*) u ontvangt hiervoor een nota van de administrateur van de begraafplaats.
**) genoemde bedragen worden verrekend via een nota van de penningmeester van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd
c.a.
Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 september 2021
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd
c.a..
Secretaris,
Siep van Lingen
………………………….

