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Parochie Sint Ursula  
 

 

Uitvaarttarieven 2022 Ursulaparochie Delft  
(Geldend vanaf de eerstvolgende nieuwe uitvaart in 2022) 

 
 
1. Uitvaartdienst in een van de kerken van de Sint Ursulaparochie met een eventuele begeleiding 

naar de begraafplaats:         ad € 560 
Deze prijs is inclusief: 

− Het beschikbaar stellen van een voorganger van de Sint Ursulaparochie voor een uitvaartdienst in 
een van de kerken van de Sint Ursulaparochie en eventuele begeleiding naar de begraafplaats.  

− Het beschikbaar stellen van een koor en/of organist. 

− Door de parochie gedrukte boekjes van de uitvaartviering tot maximaal 100 exemplaren. 

− Koffie voor de wachtende uitvaartbegeleiders. 

− In het tarief zijn alle uren voor voorbereiding en uitvoering en eventuele reiskosten opgenomen. 
Deze prijs in exclusief: 

− Koffie voor een receptie of een ontvangst van familieleden en vrienden. 
 
 
2. Uitvaartdienst in een aula of kapel van het uitvaartcentrum:    ad € 450 

Deze prijs is inclusief: 

− Het beschikbaar stellen van een voorganger van de Sint Ursulaparochie voor een uitvaartdienst in 
de kapel of aula van het uitvaartcentrum. 

− Door de parochie gedrukte boekjes van de uitvaartviering tot maximaal 100 exemplaren. 

− In het tarief zijn alle uren voor voorbereiding en uitvoering en eventuele reiskosten opgenomen. 
Deze prijs in exclusief: 

− Koor en/of organist..  

− Koffie voor de wachtende uitvaartbegeleiders. 

− Koffie voor een receptie of een ontvangst van familieleden en vrienden. 
 
 
3. Leiden van een korte ceremonie in een aula of kapel van het uitvaartcentrum:  ad € 175 

Deze prijs is inclusief: 

− Het beschikbaar stellen van een voorganger van de Sint Ursulaparochie voor het leiden van een 
korte ceremonie in de kapel of aula van het uitvaartcentrum. 

− In het tarief zijn alle uren voor voorbereiding en uitvoering en eventuele reiskosten opgenomen. 
Deze prijs in exclusief: 

− Door de parochie gedrukte boekjes van de uitvaartviering tot maximaal 100 exemplaren. 

− Koor en/of organist. 

− Koffie voor de wachtende uitvaartbegeleiders. 

− Koffie voor een receptie of een ontvangst van familieleden en vrienden. 
 
 
NB:  
Bovenstaande tarieven zijn van toepassing voor elke kerklocatie van de Sint Ursulaparochie. Indien de 
nabestaanden zelf voor een voorganger zorgdragen, dan blijven alle bovengenoemde tarieven van 
toepassing. De nabestaande dragen zelf zorg voor betaling van de onkosten van deze voorganger.  
Er dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan de pastoor dat de betreffende voorganger voorgaat. 
 
De kerklocatie kan zelf bepalen of er mogelijkheden zijn voor ontvangst van familie en/of een receptie. De 
kosten daarvan worden apart door de locatie berekend.   
 
 
Parochiebestuur Sint Ursula, 26 april 2022 


