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TARIEVEN 2017
Begraafplaats St. Jacobus, Kerkweg, Schiedam/Kethel
Sinds 2011 voert begraafplaats St. Laurentius in Rotterdam het beheer van begraafplaats St.
Jacobus in Schiedam/Kethel. De medewerkers van St. Laurentius zorgen voor het openen en
sluiten van het graf, het algemeen onderhoud van de begraafplaats en de
(graf)administratie. Voor het aanmelden van een begrafenis dient de uitvaartondernemer
contact op te nemen met begraafplaats St. Laurentius. Het regelen van de kerkelijke viering
blijft bij de parochie.

Algemene graven
Op begraafplaats St. Jacobus kan uitsluitend begraven worden in een algemeen graf. In een
algemeen graf worden twee overledenen begraven. Kenmerkend voor een algemeen graf is
dat de overledenen in het graf geen familie van elkaar zijn en dat de volgorde en plek
bepaald wordt door de begraafplaats en niet door de familie. Een algemeen graf wordt
uitgegeven voor tien jaar en kan daarna geruimd worden. Verlenging van een algemeen graf
is niet mogelijk. Op St. Jacobus worden voor een algemeen graf geen onderhoudskosten in
rekening gebracht.

Tarieven 2017
Begraafkosten
Algemeen graf voor 10 jaar
Grafrecht urnengraf, 10 jaar
Urnenkelder, roefje en gedenktegel (inclusief vergunning)
Bijzetting asbus in urnenkelder
Toeslag begraven op zaterdag
Vergunning gedenkteken

€ 465,00
€ 700,00
€ 580,00
€ 575,00
€ 245,00
€ 180,00
€ 94,50

Gedenktekens
Op het graf kan een gedenkteken geplaatst worden. Hiervoor dient bij begraafplaats
Laurentius een vergunning te worden aangevraagd door de steenhouwer/leverancier
namens de opdrachtgever van de begrafenis. De opdrachtgever van de begrafenis kan ook
zelf een aanvraag indienen zonder tussenkomst van een steenhouwer. In de
vergunningaanvraag moeten materiaal, afmetingen en tekst worden vermeld en er dient een
tekening te zijn bijgevoegd.
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Voorschriften gedenktekens
De algemene graven zijn twee diep; in een graf worden dus twee overledenen bijgezet. Op
het graf is plaats voor twee gedenktekens, die geplaatst worden met de inscriptie richting
het pad.
Indien de overledene is begraven op laag 1, dus als eerste en onderste in het graf, dan dient
het monument achteraan geplaatst te worden.
Toegestaan voor begraven op laag 1 zijn:
tegels van maximaal 65 x 65 cm, al dan niet op een roefje.
een staand monument van maximaal 65 x 65 cm en 100 cm hoog.
Indien de overledene is begraven op laag 2, dus als tweede en bovenste in het graf, dan
dient het monument vooraan (aan het pad) geplaatst te worden.
Toegestaan voor begraven op laag 2 is:
tegels van maximaal 65 x 65 cm, al dan niet op een roefje.
een staand monument van maximaal 65 x 65 cm en 100 cm hoog.

Plaatsing gedenktekens
Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de aanvrager van begraafplaats St. Laurentius de
vergunning/factuur. Als de factuur betaald is, kan er geplaatst worden. Datum en tijdstip van
plaatsing dient van te voren aangemeld te worden bij St. Laurentius.

Urnenkelders
Op begraafplaats Sint Jacobus kunnen asbussen worden bijgezet in een familie-urnengraf.
Het urnengraf bestaat uit een ondergrondse kelder, waarop een gedenktegel van 50 x 50 cm
op een zgn. roefje. In het keldertje is plaats voor maximaal 2 asbussen. Voor het aanbrengen
van een tekst op de gedenktegel kan men zich wenden tot een steenhouwer naar keuze.

Contact
Voor het aanmelden van begrafenissen, aanvragen van een plaatsingsvergunning en/of voor
informatie kunt u contact opnemen met:
R.K. Begraafplaats-Crematorium St. Laurentius
Nieuwe Crooswijkseweg 123
3034 PN Rotterdam
010-413 63 08
info@begraafplaatslaurentius.nl
www.begraafplaatslaurentius.nl.
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