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Algemeen graf : is een grafkelder waarin 4 parochianen worden begraven 

 volwassenen 12 t/m 16 jr 

Bijzettingskosten incl. gebruiksrecht 10 jr  (bij normale kist) 1.150 700 

Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats éénmalig  475 475 

 

Kindergraf (is een eigen zandgraf van het kind t/m/ 11 jr) 

Gebruiksrecht zolang ouders of broers en zussen in leven zijn gratis 

Bijzettingskosten (kosten begraven) 700 

 

Familiegraf: zandgraf voor 3 personen  

Gebruiksrecht  gedurende 30 jaar 6.600 

Gebruiksrecht gedurende 20 jaar 4.400 

Bijzettingskosten (kosten begraven) (bij normale kist) in bestaand familiegraf 1.200 

Bijzettingskosten asbus in zandgraf 430 

Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats, per termijn van 10 jaar 950 

 

Verlenging van een bestaand familiegraf kan voor een termijn van 10 jaar of 20 jaar tegen de prijs van  

€ 2.200 per termijn van 10 jaar. Bij verlenging is de bijdrage onderhoudskosten € 95 per jaar. 

 

Urnenmuur / urnenkelder / urnentuin  
Gebruiksrecht urnenmuur, -kelder of tuin voor 10 jaar (incl. 1e asbus bijzetting) 700 

Kosten afsluitplaat urnenmuur en urnenkelder (excl. kosten van tenaamstelling) 250 

Gedenksteen in urnentuin moeten nabestaanden zelf regelen op eigen kosten  - 

Bijdrage onderhoudskosten te betalen bij bijzetting voor 10 jaar 475 

Bijzetting 2e asbus 200 

Verlenging gebruiksrecht per termijn van 5 jaar 350 

Bijdrage aan onderhoudskosten kerkhof per 5 jaar 200 

 

Afnemen en terugplaatsen van een grafbedekking / steen 340 

Groen maken van het graf 105 

 

Alleen parochianen of oud parochianen van de Parochie H. Augustinus  

kunnen op deze begraafplaats begraven worden 

 

Tijden teraardebestelling 
• De teraardebestelling kan plaatsvinden op  maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur; 

• Buiten deze uren worden de bijzettingskosten verhoogd met 50%; 

• Zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur. De bijzettingskosten worden verhoogd met € 520; 

• Op Algemene, Christelijke en Katholieke feestdagen is een begraven niet mogelijk; 

• Op zaterdag middag na 13.00 uur en nationale feestdagen wordt alleen bij daartoe gebleken noodzaak 

begraven en worden de bijzettingskosten met 100% verhoogd. 
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Plaatsingsrecht / vergunning  
voor het plaatsen van het gedenkteken 160 

vervolgwerkzaamheden( o.a. inscriptie / kleine aanpassingen) 47,50 

Overboeken van de grafrechten c.q. afstand doen van het graf 95 

 

Diensten door de parochie 
Avondwake 250 

Gebruik van rouwkamer / rouwkapel in kerk 200 

Eucharistieviering of gebedsdienst incl. koor, dirigent, organist of pianist  600 

Begrafenis zonder gebruik van het kerkgebouw (priester / gebedsleider verplicht) 175 

Bijzetting urn in urnenmuur,-keldertje of -tuin (priester / gebedsleider verplicht) 100 

Beschikbaar stellen van gebedsleider aan uitvaartcentrum 200 

Uitstrooiing van as op asveld (aanwezigheid vertegenwoordiger van kerk verplicht) 25 

 

De begeleiding, planning van uitvaarten en administratie wordt uitgevoerd door PAX Stichting R.K. 

Begraafplaatsen te ’s Gravenhage. info@paxrkb.nl / www.begraafplaatsdenhaag.nl 070 350 37 18 

Bezoek adres : Kerkhoflaan 10, 2585 JB Den Haag. 

ALLEEN VOOR BEGRAFENISONDERNEMERS 

AANVRAAGFORMULIEREN 

Voor het aanvragen tot het begraven dienen ter voorkoming van vergissingen uitsluitend de door de Stichting 

Pax verstrekte aanvraagformulieren te worden gebruikt.  

Na telefonische vastlegging van de tijd van begraven, moet het aanvraagformulier met de gegevens en de 

toestemming met handtekening van de rechthebbende tot opening van het familiegraf, per e-mail worden 

toegezonden aan de Stichting Pax 

KISTMAAT (prijs op aanvraag bij afwijkende kistmaat) 

PAX wijst u op het belang dat, indien de kistgrootte meer dan 210 x 75 cm bedraagt, dit direct bij de 1e melding 

moet worden aangegeven. De kosten die verbonden zijn aan het opnieuw maken van het graf worden 

doorberekend aan de begrafenisondernemer. 
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