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Administratie Rooms-Katholieke begraafplaats  
Sint Martinuskerk te Sneek 
Pyt Bouwhuis 
Noardein 18A 
8625 TJ  OPPENHUIZEN 
Telefoon: 0515 - 55 96 81 / 06 - 104 96 707 
E-mail: pytbouwhuis@gmail.com 

 
                                                  

 
Tarieven kerkhoven Sint Antonius van Paduaparochie 
 
Deze tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur op 13-04-2021 en 
vanaf 01-05-2021 van toepassing verklaard. Aangepast in de vergadering van het parochie- 
bestuur op 14-12-2021 en vanaf 01-01-2022 van toepassing verklaard. 

                                   - 
   Locatie Sneek 

 
1.  Particulier dubbelgraf   
-     grafrecht voor een termijn van 20 jaar: € 750,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 05 jaar: € 210,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 10 jaar: € 375,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 20 jaar: € 700,00 
-     bijzetting: € 300,00 
-     bijzetting urn: € 200,00 
 

2.  Particulier kindergraf   
-     grafrecht voor een termijn van 20 jaar: € 450,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 05 jaar: € 125,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 10 jaar: € 225,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 20 jaar: € 420,00 
-     bijzetting: € 180,00 
-     bijzetting urn: € 180,00 
 

3.  Particulier urnengraf   
-     grafrecht voor een termijn van 20 jaar: € 600,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 05 jaar: € 170,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 10 jaar: € 300,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 20 jaar: € 560,00 
-     bijzetting urn: € 180,00 
 

4.  Urnenbewaarplaats/columbarium   
-     grafrecht voor een termijn van 10 jaar: € 450,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 05 jaar: € 250,00 
-     verlenging grafrecht voor een termijn van 10 jaar: € 450,00 
-     bijzetting as: € 225,00 
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5.  Overige tarieven   
-     as verstrooien op het strooiveld: € 55,00 
   
-     uitvaartdienst vanuit de kerk: € 500,00 
-     stipendium / inzet pastores elders: € 300,00 
   
-     graf delven en sluiten, dubbelgraf: € 710,00 
-     graf delven en sluiten, kindergraf: € 350,00 
-     graf delven en dichten, weekendtoeslag: € 365,00 

 
 

 
Bij het verlenen van een grafrecht voor een particulier dubbelgraf, kindergraf en urnengraf 
geldt een minimale uitgiftetermijn van 20 jaar. Indien gewenst kan er in overleg met de 
beheerder/administrateur voor een langer termijn gekozen worden. 


