
ma t/m vr zaterdag  

Dorpskerk rouwdienst dienst leden € 500 € 700

Dorpskerk rouwdienst met condoleren leden € 600 € 800

Dorpskerk condoleance bijeenkomst leden € 350 € 550

Dorpskerk rouwdienst dienst niet leden € 950 € 1.150

Dorpskerk rouwdienst met condoleren niet leden € 1.050 € 1.250

Dorpskerk rouwdienst bijeenkomst niet leden € 600 € 800

Dorpskerk koorruïne rouwdienst dienst leden € 300 € 500

Dorpskerk koorruïne rouwdienst met condoleren leden € 380 € 580

Dorpskerk koorruïne condoleance bijeenkomst leden € 300 € 500

Dorpskerk koorruïne rouwdienst dienst niet leden € 525 € 725

Dorpskerk koorruïne rouwdienst met condoleren niet leden € 625 € 825

Dorpskerk koorruïne rouwdienst bijeenkomst niet leden € 440 € 640

Dorpskerk koorruïne nevengebruik leden € 150 € 350

Dorpskerk koorruïne nevengebruik niet leden € 300 € 500

DorpskerkNoorderkapel nevengebruik € 100 € 300

Branden kaarsenkronen € 55 € 55

kaarsen naast kist € 6 € 6

Afkoop catering € 150 € 150

Streaming opname dienst € 250 € 250

ma t/m vr zaterdag  

Kievietkerk rouwdienst dienst leden € 450 € 650

Kievietkerk rouwdienst met condoleren leden € 550 € 750

Kievietkerk condoleance bijeenkomst leden € 300 € 500

Kievietkerk rouwdienst dienst niet leden € 825 € 975

Kievietkerk rouwdienst met condoleren niet leden € 875 € 1.050

Kievietkerk rouwdienst bijeenkomst niet leden € 550 € 850

Kaarsen naast kist € 6 € 6

Streaming opname dienst € 250 € 250

ma t/m vr zaterdag  

Messiaskerk rouwdienst leden € 450 € 650

Messiaskerk rouwdienst met condoleren leden € 550 € 720

Messiaskerk condoleance bijeenkomst leden € 300 € 500

Messiaskerk rouwdienst niet leden € 850 € 910

Messiaskerk rouwdienst met condoleren niet leden € 950 € 995

Messiaskerk rouwdienst bijeenkomst niet leden € 575 € 775

Messiaskerk foyer nevengebruik leden € 150 € 350

Messiaskerk foyer nevengebruik niet leden € 300 € 500

Kaarsen naast kist € 6 € 6

Afkoop catering € 150 € 150

Streaming opname dienst € 250 € 250

 korting wordt verleend op het tarief. 

Wanneer een gastorganist wordt gebruikt dient toestemming te worden 

gegeven door de cantor-organist.

* gedurende de periode van oktober tot en met april geldt per uur een stooktoeslag ad. € 15,-

Voor alle kerken geldt dat bij gebruik eigen predikant en/of organist er geen

Tarieven

Dorpskerk*

Kievietkerk*

Messiaskerk*

(beluisterbaar via Kerkomroep.nl)

(beluisterbaar via Kerkomroep.nl)

(beluisterbaar via Kerkomroep.nl)



Koffie/thee € 1,75

Koekje € 1,00

Cake € 1,50

Bonbon € 2,50

Petit fours € 2,75

Wijn rood/wit/rosé per glas € 3,00

Bier per glas € 3,00

Softdrink/Jus d'Orange per glas € 2,00

Belegde broodje € 3,00

Luxe belegde ambassade br. € 3,10

Belegde luxe broodje € 3,25

Sandwich groot € 2,50

Sandwich klein € 2,25

Krentenbol € 1,50

Bitter garnituur per stuk € 1,10

Kleine saucijs/quiche per stuk € 1,10

Kop soep € 2,50

Zoute koekjes marktprijs

Nootjes marktprijs

predikantstarief € 272,00

km vergoeding buiten Wassenaar € 0,24 p/km

Zandgraven ma t/m vr zaterdag

Verlenen recht van begraven

30 jaar € 2.700

25 jaar € 2.250

20 jaar € 1.800

15 jaar € 1.350

10 jaar € 900

5 jaar € 450

Bijzetting zandgraf 3 diep € 925 € 1.075

Bijzetting zandgraf 2 diep € 900 € 1.000

Bijzetting zandgraf 1 diep € 875 € 975

Bijzetting urn in graf  met open monument € 110 € 165

Bijzetting urn in graf  met liggend monument incl kosten afhalen monument € 400 € 600

€ 300 € 450

Grafloop, inclusief gebruik graflift € 110 € 110

Gebruik geluidsinstalatie € 30 € 30

Onderhoudskosten jaarlijks staand monument € 100

Onderhoudskosten jaarlijks liggend monument € 80

Onderhoudskosten jaarlijks geen monument € 60

Overschrijving nieuwe rechthebbende € 50

Eerste uitgave is 30 jaar

verlenging met 25 jaar

verlenging met 20 jaar

verlenging met 15 jaar

Tarieven kerkhof bij de Dorpskerk

Cateringtarieven

Tarieven predikanten begeleiding externe locatie

verlenging met 10 jaar

verlenging met 5 jaar

Afhalen monument zandgraf



ma t/m vr zaterdag

Lichten van stoffelijke resten 3 diep € 1.000

Lichten van stoffelijke resten 2 diep € 900

Lichten van stoffelijke resten 1 diep € 800

Bodybag € 50

Vergunning plaatsen monument € 325

Vergunning aanpassingen aan monument € 80

Grafkelders
Bijzetting in grafkelder € 450 € 550

€ 400 € 500

Eénmalige aanschafprijs kelder afhankelijk grootte, rechten eeuwigdurend, op basis prijsopgave.

Afhalen monument grafkelder € 800 € 1.075

Grafloop, inclusief gebruik graflift € 110 € 110

Gebruik geluidsinstalatie € 30 € 30

Onderhoudskosten jaarlijks € 80

Overschrijving nieuwe rechthebbende € 50

Vergunning plaatsen monument € 325

Vergunning aanpassingen aan monument € 80

Urnenkelder
Bijzetting in urnenkelder (capaciteit 4 urnen) € 160 € 190

€ 1.200

Extra karakters boven het aantal van 60 € 2

Grafloop € 75 € 125

Gebruik geluidsinstalatie € 30 € 30

Overschrijving nieuwe rechthebbende € 50

Algemeen graf
Bijzetting in algemeen graf, minimaal 15 jaar 900 1100

Afkoop onderhoud, wordt direct in rekening gebracht. € 250 € 250

Grafloop, inclusief gebruik graflift € 110 € 110

Gebruik geluidsinstallatie € 30 € 30

Vergunning plaatsen monument € 80

Diversen
Uitstrooien strooiveld € 100

Afkoop lidmaatschap niet bijdragende leden € 3.000

Herbegraven in graf op kerkhof, van algemeen graf naar eigen graf € 800

Eenvoudige kist ten behoeve bijzetting € 350

Bodybag € 50

Bij opzegging van een graf dient het monument binnen 

3 maanden verwijderd te zijn anders vervalt deze aan de kerk.

Stichting naam- en gedenkplaats Wassenaar
Plaatsing bordje op gedenkzuilen naast strooiveld € 250

Bijzetting urn in grafkelder,mits het gehele monument niet gelicht moet worden.

Tarieven kerkhof bij de Dorpskerk(vervolg)

(Aanvraag gaat via stichting Naam- en Gedenkplaats via het kerkelijk bureau)

Aanschaf urnenkelder Inclusief monument met 60 karakters, periode 15 jaar



ma t/m vr zaterdag

Huwelijksdienst leden kerk € 525 € 725

Huwelijksdienst leden na 18:00 uur kerk € 725 € 925

Huwelijksdienst niet leden kerk € 825 € 1.025

Huwelijksdienst niet leden na 18:00 uur kerk € 925 € 1.125

Burgerlijk huwelijk kerk € 350 € 350

Burgerlijk huwelijk na 18:00 uur kerk € 400 € 400

Kleine receptie kerk € 575 € 775

Kleine receptie na 18:00 uur kerk € 675 € 875

Doopdienst niet leden buiten een reguliere dienst kerk € 500 € 600

Huwelijksdienst leden koorruïne € 325 € 525

Huwelijksdienst leden na 18:00 uur koorruïne € 525 € 725

Huwelijksdienst niet leden koorruïne € 625 € 825

Huwelijksdienst niet leden na 18:00 uur koorruïne € 725 € 925

Burgerlijk huwelijk koorruïne € 250 € 300

Burgerlijk huwelijk na 18:00 uur koorruïne € 300 € 300

Kleine receptie koorruïne € 375 € 575

Kleine receptie na 18:00 uur koorruïne € 475 € 675

Doopdienst niet leden buiten een reguliere dienst koorruïne € 300 € 500

Streaming opname dienst € 250 € 250

ma t/m vr zaterdag

Huwelijksdienst leden kerk € 475 € 675

Huwelijksdienst leden na 18:00 uur kerk € 675 € 875

Huwelijksdienst niet leden kerk € 775 € 975

Huwelijksdienst niet leden na 18:00 uur kerk € 875 € 1.075

Streaming opname dienst € 250 € 250

Overig gebruik Kievietkerk, prijs op aanvraag

Reguliere verhuur kerken en trouwdiensten

Dorpskerk*

Kievietkerk*

(beluisterbaar via Kerkdienstgemist.nl)

(beluisterbaar via Kerkdienstgemist.nl)



ma t/m vr zaterdag

Huwelijksdienst leden kerk € 425 € 625

Huwelijksdienst leden na 18:00 uur kerk € 625 € 825

Huwelijksdienst niet leden kerk € 725 € 925

Huwelijksdienst niet leden na 18:00 uur kerk € 825 € 1.025

Burgerlijk huwelijk kerk € 350 € 350

Burgerlijk huwelijk na 18:00 uur kerk € 400 € 400

Kleine receptie kerk € 475 € 675

Kleine receptie na 18:00 uur kerk € 575 € 775

Doopdienst niet leden buiten een reguliere dienst kerk € 400 € 500
Huwelijksdienst leden kerk € 300 € 500

Huwelijksdienst leden na 18:00 uur kerk € 500 € 700
Huwelijksdienst niet leden kerk € 600 € 800

Huwelijksdienst niet leden na 18:00 uur kerk € 700 € 900

Burgerlijk huwelijk kerk € 250 € 300

Burgerlijk huwelijk na 18:00 uur kerk € 300 € 300

Kleine receptie foyer € 375 € 575

Kleine receptie na 18:00 uur foyer € 475 € 675

Doopdienst niet leden buiten een reguliere dienst kerk € 275 € 475

Zaalhuur kerk € 700 € 900

Zaalhuur foyer € 100 € 120

Zaalhuur 1e links vergaderkamer € 75 € 95

Zaalhuur 2e links vergaderkamer € 60 € 80

Streaming opname dienst € 250 € 250(beluisterbaar via Kerkdienstgemist.nl)

Messiaskerk

Reguliere verhuur kerken en trouwdiensten(vervolg)*







 











 


