
Tarieven 2023 voor het Sintjanskerkhof te Laren 
      
 
*Parochiaan = ingeschreven in de ledenadministratie van de Parochie Sint Jan - Goede 
Herder, en jaarlijks kerkbijdrage betalend. 
 
** Niet-parochianen kunnen op het Sintjanskerkhof worden begraven onder de 
volgende voorwaarden: 

- Overledene is Katholiek 
- Overledene heeft een binding met de Parochie Sint Jan – Goede Herder 
- Er is een schriftelijk (mail) verzoek ingediend met de NAW-gegevens en de 

argumentatie waarom deze niet-parochiaan op het Sintjanskerkhof begraven 
wilde worden. Dit verzoek zal door het bestuur/pastoor beoordeeld worden. 

 
 
Begraven Sintjanskerkhof    Parochiaan*  Niet-parochiaan** 
       
Grafrecht (uitgifte 20 jaar)      
 familiegraf     € 1.500,00  € 3.000,00 
 dubbel familiegraf    € 3.000,00  € 6.000,00 
 kindergraf     €    600,00  € 1.200,00     
 urnengraf (heuvel)    €    800,00  € 1.500,00 
 urnenmonument    €    800,00  € 1.200,00 
       
Algemeen graf (uitgifte 15 jaar, geen verlenging) €    600,00  € 1.150,00 
 
Begraafkosten*)       
 familiegraf     € 1.500,00  € 2.100,00 
 familiegraf (bijzetting urn)   €    350,00  €    550,00 
 kindergraf     €    900,00  € 1.450,00   
 urnengraf     €    850,00  € 1.300,00 
 urnenmonument    €    850,00  € 1.200,00 
 algemeen graf     € 1.500,00  € 2.100,00 
*) waaronder kosten grafdelven, algemeen onderhoud van de begraafplaats en t.z.t. ruimen 
van de rustplaats       
       
Verplaatsen vooroverledenen naar de onderste laag  €    550,00 
Voor begrafenisplechtigheden op zaterdag na 13.30 uur, geldt een toeslag van 50% 
   
 
    
 
    

Parochiegemeenschap 

Sint Jan - Goede Herder 

 Postadres: Brink 33, 1251 KT Laren  
E-mail info@sintjanskerkhof.nl 

Website www.sintjanskerkhof.nl 

Administratie: telefoon 06 - 30499406 
Beheerder: telefoon 06 - 22321280 



Verlenging Grafrechten    Parochiaan*  Niet-parochiaan**
   
 familiegraf  10 jaar   €    750,00  € 1.500,00 
      5 jaar   €    375,00  €    750,00 
 dubbel familiegraf 10 jaar   € 1.500,00  € 3.000,00 
      5 jaar   €    750,00  € 1.500,00 
 Kindergraf  10 jaar   €    300,00  €    600,00 
      5 jaar   €    150,00                  €    300,00 
 urnengraf (heuvel) 10 jaar   €    400,00  €    750,00 
      5 jaar   €    200,00  €    375,00 
 urnenmonument 10 jaar   €    400,00  €    600,00 
      5 jaar   €    200,00  €    300,00  
 algemeen graf  geen verlenging mogelijk  
 
 
 
Uitvaart in de Sintjansbasiliek   €    650,00 
Livestream Kerkdienst    €      50,00 
Liturgieboekjes      €        1,00/ex. 
Extra’s       €   na overleg te bepalen 
  


