
Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 
 

 Hoge Ham 84, 5104  JK  Dongen 

 Tel: 0162-312561 

NL55 RABO 0111 9024 36 

  Website: www.parochiedongen.nl 

E-Mail: info@parochiedongen.nl 

Kerk: H. Laurentius, Gasthuisstraat 1 Dongen 

 

TARIEVEN 2023 TOELICHTING 

Parochiebijdrage 
 

€ 156,00 1% minimum inkomen 
 

Gebedsintentie €   12,00 maximaal 3 namen, meer namen is 

maximaal € 24,- 
 

Doopsel, Eerste Communie 

en Vormsel 

€ 156,00 voor degene, die aan de Actie 

Kerkbalans deelnemen en de 

minimale bijdrage geven, is deze 

dienstverlening kosteloos 
 

Huwelijksdienst € 690,00 aan degene die deelnemen aan de 

parochiebijdrage wordt op dit tarief 

een reductie gegeven gelijk aan de 

feitelijke parochiebijdrage van de 

afgelopen 3 jaren 
 

Jubileumdienst € 345,00 

€ 445,00 

 

(van 1 oktober t/m 31 maart) ***) 
 

Uitvaartdienst in onze kerk 

 

€ 690,00 Zie ook bij “Huwelijksdienst” 
 

Uitvaartdienst in crema-

torium of op begraafplaats 

zonder kerkdienst 
 

€ 460,00 Zie ook bij “Huwelijksdienst”. 

 

Reiskosten ad € 0,37 per km. 

Viering voorafgaande aan 

een uitvaart, crematie of 

avondwake 
 

€ 345,00 Zie ook bij “Huwelijksdienst” 

 

Livestream van een viering 
 

€ 225,-  

 

Grafakte € 1.925,00 

€ 2.165,00 

€ 2.405,00 

kosten enkelgraf 20 jaar 

kosten dubbelgraf diep 20 jaar *) 

kosten dubbelgraf breed 20 jaar 

Akte voor kindergraf € 740,00 Voor 20 jaar. 

Delfkosten worden niet in rekening 

gebracht. 

Verlenging grafakte € 620,00 

€ 740,00 

€ 860,00 

kosten enkelgraf 10 jaar 

kosten dubbelgraf diep 10 jaar 

kosten dubbelgraf breed 10 jaar 

*) Bij een dubbelgraf worden de resterende jaren op de grafrechten voor de tweede 

persoon in mindering gebracht. 
 

Tarieven huur **) gebouwen door derden buiten de parochie. 

Verhuur Kerk (dagdeel) € 385,00 van 01-10 t/m 31-03: € 515,-  ***) 

Verhuur Parochiecentrum (bij 

huur kleinere ruimten per 

dagdeel) 

€ 36,00 van 01-10 t/m 31-03: €   42,-  ***) 

**) Voor meer informatie: zie ook de “Regeling verhuur locaties” van de parochie DKDV 

***)   excl. energietoeslag conform de werkelijke kosten 

 

Assistentie huwelijk/uitvaart in de kapel zusters: € 160,00. Huur kapel: € 175,00  en in 

de winter (nov. t/m mrt) € 200,00                                                                                       

                                                                                                     Dongen, 01-01-2023 
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