STICHTING PROTESTANTSE
BEGRAAFPLAATS CHARLOIS

Charloisse Lagedijk 680

3084 LJ Rotterdam

TARIEVEN INGAANDE

1 JULI 2021
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1.

PLANTENBEDGRAVEN
(voor 10 jaar)

1 overledene

Recht tot begraven van 1 overledene; Openen en sluiten van het graf (incl. onderhoud gedurende
de looptijd en administratiekosten).
Er mag geen grafsteen worden geplaatst.

2.

ALGEMENE GRAVEN
(voor 15 jaar)

EIGEN GRAVEN
(voor 30 jaar)

Recht tot begraven van 1 of 2 overledenen
(incl. afkoop onderhoud graf voor 30 jaar en administratiekosten)
Verlenging van het graf voor 10 jaar (inclusief onderhoud en
administratiekosten).
Recht tot het plaatsen van een grafsteen (incl. afkoop onderhoud).
Op dit type graven mogen zowel grafstenen van 90x70cm als van 180x80cm;
bij een grafsteen van 180x80cm bedraagt de afkoopsom.

EIGEN GRAVEN
voor onbepaalde tijd *)
onderhoud graftuin per 30 jaar verlengd na betaling /
onderhoud grafsteen per 30 jaar verlengd na
betaling
Recht tot begraven van 1, 2 of 3 overledenen
(incl. afkoop onderhoud graf en administratiekosten)
Recht tot het plaatsen van een grafsteen (incl. afkoop
onderhoud)
Grafsteen op betonnen raam 180 x 80 cm; voor 1 pers. graven
mag ook een grafsteen van 90x70cm op betonplaat worden
geplaatst.

780,-

1 overledene

Recht tot begraven van 1 overledene; Openen en sluiten van het graf. Er ligt standaard een
blanco grafsteen op het graf (incl. afkoop onderhoud graf en administratiekosten)
Indien grafsteen gegraveerd is afkoop onderhoud van de grafsteen verplicht.
Afmeting grafsteen 75 x 50 x 4 cm.

3.

€

€

1.510,-

€

500,-

1 overledene

2 overledenen

€

4.126,-

€

4.854,-

€

1.092,-

€

1.238,€
€

1.410,1.720,-

4.

1
overledene
€

2
overledenen

5.582,- €

GRAFKELDERS
(2 overledenen voor onbepaalde tijd) *)
onderhoud graftuin per 30 jaar verlengd na betaling /
onderhoud grafsteen per 30 jaar verlengd na betaling
Recht tot bijzetting van 2 overledenen (incl. afkoop onderhoud en administratiekosten)
Openen en sluiten van de grafkelder (excl. de kosten voor het lichten van een zerk door een
steenhouwer)
Recht tot het plaatsen van een gedenkplaat (incl. afkoop onderhoud) steenhouwer)
Afmeting gedenkplaat gelijk aan kelder

3
overledenen

10.530,-

€

16.035,-

€

2.135,-

€

1510,-

5.

2 overledenen
€
€

13.007,885,-

€

1.925,-
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6.

KINDERGRAVEN
voor onbepaalde tijd *)
onderhoud graftuin per 30 jaar verlengd na betaling /
onderhoud grafsteen per 30 jaar verlengd na betaling
Openen en sluiten van het graf (inclusief afkoop onderhoud en administratiekosten)
Uitsluitend voor kinderen tot en met 10 jaar
Recht tot het plaatsen van een grafsteen (incl. afkoop onderhoud)
Afmeting gedenksteen 50 x 50 x 4 cm

7.

1 overledene
€

1.095,-

€

675,-

URNENGRAVEN
(voor 30 jaar)

1 urn

Urnengraf voor 1 persoon (incl. afkoop onderhoud en administratiekosten)
Verlenging voor 10 jaar (incl. onderhoud)
Plaatsing/bijzetting urn

€
€
€

1.457,470,260,-

Rechten voor plaatsing gedenksteen (incl. afkoop onderhoud)
Afmeting gedenksteen 50 x 50 cm

€

315,-

8.

URNENKELDERS
(onbepaalde tijd) *)
onderhoud graftuin per 20 jaar verlengd na betaling /
onderhoud grafsteen per 20 jaar verlengd na betaling
Urnenkelder voor 2 personen (incl. afkoop onderhoud en
administratiekosten)
Plaatsing/bijzetting urn
Rechten voor plaatsing gedenksteen (incl. afkoop onderhoud). Afmeting gedenksteen 50 x 50 cm

9.

2 urnen
€

2.500,-

€
€

260,470,-

AANVULLENDE ACTIVITEITEN

Openen en sluiten van een eigen graf
Groen maken van het geopende graf
Gebruik geluidsinstallatie bij het graf
Overschrijvingskosten
Plaatsen tijdelijke naambordjes

Per post
€
€
€
€
€

1.145,32,26,52,83,-
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10.

KAPEL

Per post

Gebruik van Kapel (max 90 personen) voor een herdenkingsdienst van maximaal 60 minuten met
een voorganger van een officieel geregistreerd kerkgenootschap.
Gebruik van Kapel (max 90 personen) voor een herdenkingsdienst van maximaal 60 minuten.

€

210,-

€

364,-

Indien gezelschap > 90 personen kan Kapeldienst gevolgd worden in Ontvangstruimte door max
70 personen extra met beelden uit kapel via beamer. (Geen extra kosten indien na afloop
bijeenkomst in ontvangstruimte)
Gebruik van orgel tijdens uitvaart (exclusief kosten voor de aangestelde organist)
Afspelen van muziek via geluid installatie in kapel (meeluisten in ontvangsruimte is mogelijk)
Afspelen van PowerPoint presentatie en muziek in kapel (meeluisten en kijken in ontvangsruimte
is mogelijk)
Geluidsopename op CD
Extra kopie geluidsopname per cd
Live Stream via website “https://kerkdienstgemist.nl/”, pubiek of afgeschermd (via code)

€

155,-

€
€
€

0,40,65,-

€
€
€

35,25,0,-

11.

ONTVANGSTRUIMTE

Per post

Gebruik van Ontvangstruimte tot 60 personen voor 90 minuten
Gebruik van Ontvangstruimte meer dan 60 personen voor 90 minuten
Gebruik van Ontvangstruimte indien verblijf langer is dan 90 minuten (per 30 minuten)

€
€
€

260,310,75,-

Gebruik van beamer voor presentatie (eigen laptop meenemen)
Gebruik audio installatie voor afspelen van muziek

€
€

30,25,-
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12.

FAMILIEKAMER

De Ontvangstruimte kan deels worden afgescheiden door middel van een scheidingswand, zodat
een deel kan worden ingericht als Familiekamer. Het andere deel kan bij de inrichting van de
Familiekamer gebruikt blijven worden als Ontvangstruimte tot max 60 bezoekers.
Gebruik Familiekamer, waarbij
• Kapel/Ontvangstruimte voor Afscheidsdienst/Condoleance bijeenkomst wordt gebruikt, en
• Overledene aansluitend de opbaring begraven wordt op de Begraafplaats Charlois.
Tarief per 24 uur, korter naar 24 uur afgerond.
Gebruik Familiekamer, waarbij
• Kapel/Ontvangstruimte voor Afscheidsdienst/Condoleance bijeenkomst wordt gebruikt, en
• Overledene elders wordt begraven of gecremeerd.
Tarief per 24 uur, korter naar 24 uur afgerond.
Gebruik Familiekamer, waarbij
•
Geen Kapel/Ontvangstruimte wordt gebruikt, en
•
Overledene aansluitend de opbaring begraven wordt op de Begraafplaats Charlois.
Tarief per 24 uur, korter naar 24 uur afgerond.
Gebruik Familiekamer, waarbij
•
Geen de Kapel/Ontvangstruimte wordt gebruikt, en
•
Overledene elders wordt begraven of gecremeerd.
Tarief per 24 uur, korter naar 24 uur afgerond.
Rouwbezoek aan familie kamer (per uur)
Consumpties in famile kamer:
•
Koffie per kop
•
Thee per kop
o Naar keuze vanuit theekist
•
Limonade

Per post

€

55,-

€

55,-

€

85,-

€

105,-

€

55,-

€
€

2,60
2,25

€

2,45

Uitsluitend door ons geleverde consumpties mogen worden genuttigd.
Overige consumpties of catering mogelijk in overleg.

13.

TOESLAGEN

Begraven op maandag t/m vrijdag na 15.00 uur extra
Begraven op zaterdag extra (tot 12.00 uur)
Begraven op zaterdag extra (na 12.00 uur)
Opgravingen na 15 jaar
Zerklichten 70 x 90 cm door personeel begraafplaats
Zerklichten 80 x 180 cm door personeel begraafplaats
Plaatsen van urn in eigen graf onbepaalde tijd/kelder
Zerk lichten grote afmetingen door een steenhouwer, hiervoor brengt de steenhouwer
rechtstreeks een factuur uit aan de nabestaanden.

Per post
€
€
€
€
€
€
€

470,470,940,1.560,130,390,470,-
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14.
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

Gedetailleerde consumptielijst 2020 begraafplaats Charlois
Koffie per kop
Thee per kop
o Naar keuze vanuit theekist
Warme chocolademelk per kop
o Slagroom
Gekoelde dranken
o Appelsap
o Jus d’orange
o Fanta Orange
o Cassis
o Cola / Cola light
o Spa blauw / rood
o Chocolademelk
Wijn per glas
o Rood (Cabertnet Sauvignon)
o Wit (Chardonnay)
o Rose
Bier per fles
o Heineken Pils 30cl – 5%
o Heineken 0.0 30cl – 0,0%
Pindas / Borrelnoten (per portie (één persoon))
Garnituur bij wijn of bier
o Luxe borrelgarnituur kaas/worst met garnering / snacks / biitterballen (per persoon)
Bij koffie of thee
o Boterbiesje
o Chocolaatje
o Luxe bonbon
o Koek (boterkoek, gevulde koek, rondo, petit glace)
o Cake (roomboter per plak)
o Receptiegebak
o Gebak (gesorteerd)
Broodjes
o Krentenbol
o Broodje Standaard (kaas/vleeswaren)
o Broodje Luxe (brie, filet americain, enz.)
o Broodje Vis (zalm, paling)
Warme snacks
o Saucijzenbroodje

Per post
€
€

2,60
2,25

€
€
€

2,60
0,55
2,45

€

3,90

€
€
€

2,60
2,60
1,30

€

3.50

€
€
€
€
€
€
€

0,85
0,85
1,55
2,20
1,20
2,60
3,15

€
€
€
€

1,35
3,40
4,20
6,00

€

2,35

Uitsluitend door de begraafplaats geleverde consumpties mogen worden genuttigd.
Overige consumpties of catering in overleg.
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Data in 2021 waarop geen begravingen plaatsvinden:
Alle zondagen
Zaterdag
Zondag

25 december 2020
26 december 2020

1e Kerstdag
2e Kerstdag

Wij verzoeken u allen bij uw opgave en planning van uitvaarten met het bovenstaande rekening te willen houden.

Het Bestuur van de Stichting Protestantse Begraafplaats Charlois

ir. H.A. Spanjersberg
Voorzitter

Administratie:
Stichting Begraafplaats Charlois, Charloisse Lagedijk 680, 3084 LJ Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 4800501
e-mail: begraafplaatscharlois@kpnmail.nl
*)

“Onbeperkte tijd” betekent zolang de bestaande stichting en haar opvolgers het gegeven is aan de
Charloisse Lagedijk 680 de begraafplaats mag huisvesten. Mocht de overheid de grond onteigenen of enig andere
instantie beslag leggen op de grond dan kan deze tijd worden gelimiteerd tot dat moment plus maximaal 30 jaar.
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