
* bij extreme prijsontwikkelingen kunnen de tarieven tussentijds worden aangepast.

Dorpskerk ma-vrij za

Dorpskerk rouwdienst leden 500.00€      700.00€      

Dorpskerk rouwdienst+condoleren leden 600.00€      800.00€      

Dorpskerk condoleance bijeenkomst leden 350.00€      550.00€      

Dorpskerk rouwdienst niet leden 950.00€      1,150.00€   

Dorpskerk rouwdienst+condoleren niet leden 1,050.00€   1,250.00€   

Dorpskerk condoleance bijeenkomst niet leden 600.00€      800.00€      

koorruïne DK rouwdienst leden 300.00€      500.00€      

koorruïne DK rouwdienst+condoleren leden 380.00€      580.00€      

koorruïne DK condoleance bijeenkomst leden 300.00€      500.00€      

koorruïne DK nevengebruik leden 150.00€      350.00€      

koorruïne DK rouwdienst niet leden 525.00€      725.00€      

koorruïne DK rouwdienst+condoleren niet leden 625.00€      825.00€      

koorruïne DK condoleance bijeenkomst niet leden 440.00€      640.00€      

koorruïne DK nevengebruik niet leden 300.00€      500.00€      

Noorderkapel dk nevengebruik 100.00€      300.00€      

Kaarsenkronen 3 aanwezig, per stuk 55.00€   -€             -€             

Kaarsen naast kist 6 aanwezig, per stuk 6.00€     -€             -€             

650.00€      650.00€      

Kievietkerk ma-vrij za

Kievietkerk rouwdienst leden 450.00€      650.00€      

Kievietkerk rouwdienst+condoleren leden 550.00€      750.00€      

Kievietkerk condoleance bijeenkomst leden 300.00€      500.00€      

Kievietkerk rouwdienst niet leden 825.00€      975.00€      

Kievietkerk rouwdienst+condoleren niet leden 875.00€      1,050.00€   

Kievietkerk condoleance bijeenkomst niet leden 550.00€      850.00€      

Kaarsen naast kist 4 aanwezig, per stuk 6.00€     -€             -€             

350.00€      350.00€      

Messiaskerk niet beschikbaar ma, di, do en vrij wo za

Messiaskerk rouwdienst leden 450.00€      650.00€      

Messiaskerk rouwdienst+condoleren leden 550.00€      720.00€      

Messiaskerk condoleance bijeenkomst leden 300.00€      500.00€      

Messiaskerk rouwdienst niet leden 850.00€      910.00€      

Messiaskerk rouwdienst+condoleren niet leden 950.00€      995.00€      

Messiaskerk condoleance bijeenkomst niet leden 575.00€      775.00€      

Messiaskerk foyer nevengebruik leden 150.00€      350.00€      

Messiaskerk nevengebruik niet leden 300.00€      500.00€      

Kaarsen naast kist 4 aanwezig, per stuk 6.00€     -€             -€             

350.00€      350.00€      

woensdag en zaterdag 1

Tarieven  2023*

De kerk wordt in de wintermaanden nog maar tot 10 graden verwarmd bij een

gewenste verwarming tot 18 graden wordt  € 650 berekend (Koorruïne 350,00)

De kerk wordt in de wintermaanden nog maar tot 16 graden verwarmd bij een
gewenste verwarming tot 18 graden wordt  € 350 berekend

De kerk wordt in de wintermaanden nog maar tot 16 graden verwarmd bij een

gewenste verwarming tot 18 graden wordt  € 350 berekend

De Messiaskerk is nog zeer beperkt beschikbaar. Beschikbaarheid enkel op afspraak 

en het Kerkhof bij de Dorpskerk

Protestantse Kerk te Wassenaar



exclusief kilometerprijs à € 0,24 per kilometer 1 0.24 0.24€           

streaming dienst via kerkdienst gemist 195.00€      195.00€      

Cateringtarieven aantal prijs totaal

Koffie/thee 1 2.00€     

Wijn rood/wit 1 3.00€     

Bier 1 3.00€     

Jus d'Orange 1 2.00€     

Koekjes verpakking bakker + 15%

cake verpakking bakker + 15%

bonbon verpakking bakker + 15%

Petit fours verpakking bakker + 15%

luxe ambassade broodjes 1 4.25€     

Belegde luxe broodjes 1 4.50€     

krentenbol verpakking bakker + 15%

Bitter garnituur 1 2.00€     

kleine saucijs/quiche 1 1.30€     

kop soep 1 4.00€     

zoute koekjes verpakking bakker + 15%

nootjes verpakking  + 15%

2

Alle diensten zijn inclusief dominee en organist. In dien gebruik wordt gemaakt van

een eigen predikant of organist, wordt geen korting verleend op de tarieven.

Indien een predikant van de protestantse Gemeente te Wassenaar 

elders een dienst of bijeenkomst voorgaat dan geldt hiervoor een tarief van   € 284,00

Voor alle kerken geldt:



Kerkhof tarieven

Zandgraven
verlenen recht van begraven

30 jaar bij aanvang verplicht 2,700.00€   2,700.00€   

25 jaar 2,250.00€   2,250.00€   

20 jaar 1,800.00€   1,800.00€   

15 jaar 1,350.00€   1,350.00€   

10 jaar 900.00€      900.00€      

5 jaar 450.00€      450.00€      

Bijzetting zandgraf 3 diep 950.00€      1,100.00€   

Bijzetting zandgraf 2 diep 925.00€      1,025.00€   

Bijzetting zandgraf 1 diep 900.00€      975.00€      

bijzetting urn in graf met open monument 110.00€      165.00€      

bijzetting urn in graf met liggend monument 400.00€      600.00€      

afhalen en terugplaatsen monument 300.00€      450.00€      

grafloop inclusief gebruik graflift 110.00€      110.00€      

gebruik buiten geluidsinstallatie 30.00€        30.00€        

100.00€      100.00€      

80.00€        80.00€        

60.00€        60.00€        

overschrijving nieuwe rechthebbende 50.00€        50.00€        

lichten van 4  stoffelijke resten 4 diep 1,100.00€   1,100.00€   

lichten van 3 stoffelijke resten 3 diep 1,000.00€   1,000.00€   

lichten van 2 stoffelijke resten 2 diep 900.00€      900.00€      

lichten van 1 stoffelijke rest 1 diep 800.00€      800.00€      

Bodybag 70.00€        70.00€        

Vergunning plaatsen monument 325.00€      325.00€      

vergunning aanpassing aan moment 80.00€        80.00€        

afkoop niet- of niet betalende leden 3,000.00€   3,000.00€   

reserveringskosten voor betalende leden van zandgraven 100.00€      100.00€      

Grafkelders
Bijzetting in grafkelder 450.00€      550.00€      

Bijzetting urn in grafkelder, mits gehele monument niet gelicht hoeft 350.00€      450.00€      

worden.

aanschaf kelder prijsopgave via Kerkelijk bureau

afhalen monument grafkelder 800.00€      1,075.00€   

Grafloop, inclusief gebruik graflift 110.00€      110.00€      

gebruik geluidsinstallatie buiten 30.00€        30.00€        

80.00€        80.00€        

overschrijving nieuwe rechthebbende 50.00€        50.00€        

Vergunning plaatsen monument 325.00€      325.00€      

vergunning aanpassing aan moment 80.00€        80.00€        

Een grafkelder kan niet gereserveerd maar enkel direct gekocht worden.

afkoop niet- of niet betalende leden 3,000.00€   3,000.00€   
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verwijderd, tenzij graf eerder nodig is. Daarna vervalt deze aan de kerk.

verwijderd, tenzij de kelder eerder nodig is. Daarna vervalt deze aan de kerk.

onderhoudskosten staand monument

onderhoudskosten zerk

onderhoudskosten geen monument

onderhoudskosten zerk

Bij opzegging graf dient monument binnen 3 maanden te worden

Bij opzegging kelder dient monument binnen 3 maanden te worden



urnenkelder
1,200.00€   1,200.00€   

extra karakters € 4,00 per stuk 1 4.00€     

Bijzetting urn in urnenkelder 160.00€      190.00€      

Grafloop 60.00€        60.00€        

gebruik geluidsinstallatie 30.00€        30.00€        

overschrijving nieuwe rechthebbende 50.00€        50.00€        

50.00€        50.00€        

Bij opzegging urnenkelder dient monument binnen 3 maanden te worden

verwijderd, tenzij de kelder eerder nodig is. Daarna vervalt deze aan de kerk.

Een urnenkelder kan niet gereserveerd maar enkel direct gekocht worden.

afkoop niet- of niet betalende leden 1,500.00€   1,500.00€   

algemeen graf
Bijzetting in Algemeen graf of kindergraf 900.00€      1,100.00€   

afkoop onderhoud (direct bij aanschaf in rekening gebracht) 250.00€      250.00€      

grafloop inclusief gebruik graflift 110.00€      110.00€      

gebruik geluidsinstallatie buiten 30.00€        30.00€        

Vergunning plaatsen monument 80.00€        80.00€        

worden. Indien monumentjes bewaard dienen te worden, dient u dit

zelf te regelen.

afkoop niet- of niet betalende leden 1,000.00€   1,000.00€   

Diversen
uitstrooien strooiveld 100.00€      120.00€      

afkoop lidmaatschap niet bijdragende leden 3,000.00€   3,000.00€   

Opgraven botresten algemeen graf bijvoorbeeld voor bijzetting elders

of crematie. (enkel na 15 jaar van laatste bijzetting) 800.00€      800.00€      

eenvoudige kist ten behoeve bijzetting 350.00€      350.00€      

body bag 50.00€        50.00€        

Stichting naam- en Gedenkplaats*
Plaatsing bordje op gedenkzuilen op het monument (10 jaar) 250.00€      250.00€      

Plaatsing dubbel bordje (10 jaar) 400.00€      400.00€      

bijzondere karakters per symbool 150.00€      150.00€      

Telefoon 070-5114068 www.pkn-wassenaar.nl

email info@pkn-wassenaar.nl

banknummer NL31RABO0373732252
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Schoolstraat 4, 2242KH Wassenaar

bezoek en postadres Kerkelijk Bureau

Aanschaf urnenkelder inclusief monument met  max 60 karakters (cap 4)

onderhoudskosten urnenkelder

Betreft een stichting welke losstaat van de kerk. Aanvragen gaan via het Kerkelijk Bureau

Wanneer de periode van een algemeen graf is verlopen kan er geruimd

http://www.pkn-wassenaar.nl/

