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STICHTING R.K. BEGRAAFPLAATSEN
Stichting R.K. Begraafplaatsen te ’s Gravenhage beheert twee katholieke begraafplaatsen:
St. Petrus Banden (1830) en St. Barbara (1920). Beide begraafplaatsen vindt u in Den Haag.
De Stichting organiseert met regelmaat op begraafplaatsen St. Barbara en St. Petrus Banden
verschillende gedenkbijeenkomsten, een filosofielezing, een optreden of een workshop voor
bezinning of troost.
Maak eens een wandeling over de begraafplaatsen of woon een lezing of optreden bij.
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BEGRAAFPLAATS ST. PETRUS BANDEN
ADRES

Gelegen in de chique

St. Petrus Banden is vanuit cultuurhistorisch oogpunt te benoemen als het type vroeg-

Kerkhoflaan 10

Archipelbuurt vindt u

negentiende-eeuwse begraafplaats. Typerend voor dit soort begraafplaatsen is een centraal

2585 JB Den Haag
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m zondag
9:00 uur tot 16:30 uur
TELEFOON
070 - 350 37 18
E-MAIL
info@paxrkb.nl
WEBSITE
www.begraafplaatsstpetrusbanden.nl
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sinds 1830 begraafplaats

geplaatst bouwwerk zoals de op St. Petrus Banden zeer centraal gelegen neoclassicistische
kapel uit 1838. Deze kapel en de langgerekte neoromaanse arcade uit 1885 staan op de

St. Petrus Banden.

monumentenlijst. Beide bouwwerken, plus de twee entreegebouwtjes uit 1829, zijn bewaard

In 1827 werd bij Koninklijk

gebleven in hun oorspronkelijke vorm.

Besluit om hygiënische
redenen het begraven

Begraafplaats St. Petrus Banden is met haar vele beplanting een plaats van rust en stilte,
die uitnodigt tot rouw en bezinning. U treft er graven van talrijke persoonlijkheden die in het

binnen de bebouwde kom

religieuze en maatschappelijke leven van de Haagse katholieken een vooraanstaande plaats

verboden. In die tijd viel

innamen. Tegenwoordig zijn overledenen van alle gezindten welkom.

de Haagse Kerkhoflaan nét
buiten de stad; een mooie

Diverse grafmonumenten en zerken zijn versierd met sculpturen van bekende kunstenaars
waaronder Jan Toorop. Bijzonder is dat Toorop zelf op deze begraafplaats begraven ligt.

locatie voor begraafplaats

Vele andere bekende Nederlanders hebben hun laatste rustplek gevonden op St. Petrus

St. Petrus Banden.

Banden. Op uw verzoek zenden wij u graag een wandelroute langs bijzondere graven toe.
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TARIEVEN ST. PETRUS BANDEN
Graf voor kind (t/m 6 jaar)

€ 600,00

Inclusief maximaal 30 minuten gebruik van de kapel / aula, 30 minuten gebruik van de

Urnentuin (20 jaar) voor 1 asbus inclusief bijzetting

€ 850,00

condoleanceruimte, audio USB opname en de luidklok. Totaal 1½ uur.

Urnenmuur (10 jaar) voor 2 asbussen inclusief eerste bijzetting

€ 950,00

FAMILIEGRAVEN

VERLENGING OF WEDERINKOOP VAN EEN GRAF

BIJZETTINGSKOSTEN

Zandgraven en kelders volwassenen

€ 995,00

Zandgraven en kelders kind (t/m 6 jaar)

€ 360,00

Tarief op aanvraag.
ASBUSBIJZETTINGEN

GRAFRECHTEN (30 jaar)

Bijzetting in/op familiegraven inclusief eventueel te verplaatsen grafbedekking

€

395,00

Kosten voor het gebruik van een familiegraf:

2e

bijzetting in de urnenmuur

€

185,00

Keldergraf in de arcade of rond de kapel

€ 12.000,00

Verstrooien van as in familiegraf

€

185,00

Bijdrage voor nieuwe gedenksteen voor keldergraf in arcade of rond kapel

€ 1.500,00

De asbus bijzetting in de urnentuin en urnenmuur is inclusief onderhoud

Keldergraf op de uitbreiding, 2 persoons

€ 5.250,00

en exclusief naamsteentje/naamplaatje.

Keldergraf overig, 3 persoons

€ 6.000,00

Galerijgraf

€ 3.990,00

OPENINGSTIJDEN

Zandgraf

€ 2.700,00

De begraafplaats is geopend maandag t/m zondag van 9:00 tot 16:30 uur.
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BEGRAFENIS TIJDEN

ALLEEN VOOR ONDERNEMERS

Een begrafenis kan plaatsvinden op:
A. Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 15:30 uur

AANVRAAGFORMULIEREN

Buiten deze uren worden de bijzettingskosten met 50% verhoogd.

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

B. Zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur

door onze Stichting verstrekte aanvraagformulieren te worden gebruikt. Tevens herinneren wij

Zaterdagtoeslag

€ 500,00

u eraan, dat na uw telefonische vastlegging van de tijd van begraven ons het aanvraagformulier

Zaterdagtoeslag na 15:00 uur

€

met gegevens, het burgerlijk consent, het wettelijk registratienummer en, indien van

750,00

toepassing, de toestemming met handtekening van de rechthebbende tot opening van het
familiegraf d.m.v. de fax of email moeten worden toegezonden.

EXTRA GEBRUIK KAPEL / CONDOLEANCERUIMTE
Extra gebruik van de kapel, per ½ uur 		

€ 200,00

Extra gebruik van de condoleanceruimte, per ½ uur 		

€ 200,00

Hier vindt u het formulier online:
http://www.begraafplaatsstpetrusbanden.nl/tarieven/opdracht-tot-begraven-geven

GEBRUIK KAPEL EN/OF Condoleanceruimte (zonder begrafenis)
Maandag t/m zaterdag tot 15:30 uur, per ½ uur 		

€ 200,00

KISTMAAT

Zaterdagtoeslag inclusief 1 uur kapel

€ 600,00

Bedragen de afmetingen van de kist meer dan 210 x 75 cm? Geef de afwijkende afmetingen

VERPLICHTE JAARLIJKSE ONDERHOUDSKOSTEN

€

direct bij de melding aan ons door! Anders zou er een te klein graf kunnen worden gemaakt.
64,00

De kosten die verbonden zijn aan het opnieuw maken van het graf worden dan aan u

De afkoop van de jaarlijkse onderhoudskosten is mogelijk op aanvraag.

doorberekend.

OPGRAVINGSKOSTEN

Op al onze verbintenissen is het reglement van de Stichting R.K. Begraafplaatsen te ‘s-Gravenhage van toepassing,

Voor het opgraven van stoffelijke resten uit een familiegraf (na de verplichte wettelijke

Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 25 augustus 2003 onder nr. 84/2003.

rusttermijn van 10 jaar) is per begraaflaag onderstaand bedrag verschuldigd:
1e begraaflaag

€ 500,00

2e

begraaflaag

€

3e begraaflaag

€

645,00
755,00

4e begraaflaag

€

925,00

AFNEMEN EN TERUGPLAATSEN VAN HET GEDENKTEKEN

€ 290,00

Kosten voor bijzondere stenen of kelderzerken worden door de Stichting bepaald.
Tarief op aanvraag.
Plaatsen van het gedenkteken

€

137,50

Vervolgwerkzaamheden

€

35,00

GROEN MAKEN VAN HET GRAF

€

80,00

Overschrijven van de eigendomsrechten op een graf

€

77,50

Akte van afstand

€

77,50

OVERBOEKINGSKOSTEN / AKTE VAN AFSTAND
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BEGRAAFPLAATS ST. BARBARA
ADRES
St. Barbaraweg 6
2516 BT Den Haag

Op 14 september 1920 werd

Begraafplaats St. Barbara ligt in Den Haag op de grens van Voorburg en Rijswijk. Deze

de karakteristieke begraafplaats

begraafplaats is aangelegd onder leiding van architect Nicolaas Molenaar, een leerling van

St. Barbara geopend. St. Barbara

de beroemde kerkenbouwer P.J.H. Cuypers. Cuypers heeft grote faam verworven met de
bouw van neogotische kerken door heel Nederland. De prachtige transparante kapel is in

OPENINGSTIJDEN

is een bijzondere plek waar

2002 gebouwd en heeft verschillende architectuurprijzen gewonnen. Het ontwerp komt van

Maandag t/m zondag

‘gewone mensen’ begraven

architectenbureau Inbo, door architect Kevin Battarbee.

10:00 uur tot 16:00 uur

werden, náást welgestelde

TELEFOON
070 - 350 37 18

katholieken. De meeste
Hagenaars, die van huis uit

In de beginjaren werden de nabestaanden en bezoekers niet verwend: de tocht naar de
begraafplaats was lang en moeizaam. Vanaf de jaren zestig veranderde dit en vandaag
de dag is vrijwel alles mogelijk tijdens een afscheid van een dierbare op St. Barbara.

katholiek zijn, hebben op
E-MAIL
info@paxrkb.nl
WEBSITE
www.begraafplaatsstbarbara.nl
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St. Barbara wel een familielid
begraven liggen. Tegenwoordig

De Binckhorstlaan is van een onverharde polderweg uitgegroeid tot een drukke, strak gelijnde
weg waar flink wordt verbouwd i.v.m. het project Rotterdamsebaan. Wie de drukte verlaat, de
St. Barbaraweg opgaat en het intieme plein voor de begraafplaats bereikt, wordt verrast door

zijn overledenen van alle

de stilte. Op de begraafplaats heerst een oase van rust. Een plek waar iedereen welkom is,

gezindten welkom.

voor een moment van troost en bezinning.
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TARIEVEN ST. BARBARA
BIJZETTINGSKOSTEN

Urnentuin (20 jaar) voor 1 asbus inclusief bijzetting

€ 850,00

Inclusief maximaal 30 minuten gebruik van de kapel / aula, 30 minuten gebruik van de

Urnenmuur (10 jaar) voor 2 asbussen inclusief eerste bijzetting

€ 950,00

condoleancekamer, audio CD opname en luidklok. Totaal 1½ uur.

Exclusief afsluitplaat

€

250,00

BIJZETTING FAMILIEGRAVEN / ALGEMENE GRAVEN

VERLENGING OF WEDERINKOOP VAN EEN GRAF

Zandgraven en kelders volwassenen

€ 995,00

Zandgraven en kelders kind (t/m 6 jaar)

€ 360,00

Tarief op aanvraag.

Algemene graven volwassenen

€ 995,00

ASBUSBIJZETTINGEN

Algemene graven kind (t/m 6 jaar)

€ 360,00

Bijzetting in/op familiegraven inclusief eventueel te verplaatsen grafbedekking

€

395,00

2e

€

185,00

€

185,00

Een algemeen graf is inclusief 10 jaar onderhoud.

bijzetting in de urnenmuur

Verstrooien van as in familiegraf of op het strooiveld
De asbus bijzetting in de urnentuin en urnenmuur is inclusief onderhoud

GRAFRECHTEN (30 jaar)
Keldergraf

tarieven op aanvraag

en exclusief naamsteentje/naamplaatje.

Zandgraf voor 3 overledenen en 5 asbussen

€ 1.860,00

Zandgraf voor 2 overledenen en 2 asbussen (op rij)

€ 1.200,00

OPENINGSTIJDEN

Zandgraf voor 1 kind (t/m 6 jaar)

€ 600,00

De begraafplaats is geopend van maandag t/m zondag van 10:00 tot 16:00 uur.
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BEGRAFENIS TIJDEN

1e begraaflaag

€ 500,00

Een begrafenis kan plaatsvinden op:

2e

begraaflaag

€

A. Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 15:30 uur

3e begraaflaag

€

755,00

4e begraaflaag

€

925,00

€ 290,00

Buiten deze uren worden de bijzettingskosten met 50% verhoogd.

645,00

B. Zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur
Zaterdagtoeslag

€ 500,00

AFNEMEN EN TERUGPLAATSEN VAN HET GEDENKTEKEN

Zaterdagtoeslag na 15:00 uur

€

De kosten voor bijzondere stenen of kelderzerken worden door de Stichting bepaald.

750,00

Tarief op aanvraag.
EXTRA GEBRUIK KAPEL / CONDOLEANCERUIMTE
Extra gebruik van de kapel, per ½ uur 		

€ 200,00

Extra gebruik van de condoleanceruimte, per ½ uur 		

€ 200,00

Plaatsen van het gedenkteken

€

137,50

Vervolgwerkzaamheden

€

35,00

GROEN MAKEN VAN HET GRAF

€

80,00

GEBRUIK KAPEL EN / OF CONDOLEANCERUIMTE (zonder begrafenis)
Maandag t/m zaterdag tot 15:30 uur, per ½ uur 		

€ 200,00

OVERBOEKINGSKOSTEN / AKTE VAN AFSTAND

Zaterdagtoeslag, inclusief 1 uur kapel

€ 600,00

Overschrijven van de eigendomsrechten op een graf

€

77,50

Akte van afstand

€

77,50

GEBRUIK ROUWKAMER
Gebruik koeling (maximaal 5 dagen)

€ 200,00

Extra gebruik, per dag

€

40,00

Rouwbezoek 45 minuten inclusief 25 koffie / thee

€

150,00

Weekendtarief rouwbezoek 45 minuten inclusief 25 koffie / thee

€

225,00

Extra rouwbezoek, per 15 minuten

€

50,00

ALLEEN VOOR ONDERNEMERS
AANVRAAGFORMULIEREN
Voor de aanvragen tot het begraven dienen, ter voorkoming van vergissingen, uitsluitend de
door onze Stichting verstrekte aanvraagformulieren te worden gebruikt. Tevens herinneren wij

BEZOEKUREN VOOR ROUWBEZOEK

u eraan, dat na uw telefonische vastlegging van de tijd van begraven ons het aanvraagformulier

Maandag t/m vrijdag

18:30 tot 19:15 uur (Indien tijd bezet: 19:45 tot 20:30 uur)

met gegevens, het burgerlijk consent, het wettelijk registratienummer en, indien van

Zaterdag

11:00 tot 11:45 uur

toepassing, de toestemming met handtekening van de rechthebbende tot opening van het

Zondag

13:00 tot 13:45 uur

familiegraf d.m.v. de fax of email moeten worden toegezonden.

Andere tijden zijn in overleg mogelijk.
Hier vindt u het formulier online:
GEBRUIK 24-UURS ROUWKAMER (exclusief kleine Condoleanceruimte)

http://begraafplaatsstbarbara.nl/tarieven/opdracht-tot-begraven-geven

Gebruik 24-uurs rouwkamer (maximaal 5 dagen)

€

550,00

Extra gebruik, per dag

€

115,00

VERPLICHTE JAARLIJKSE ONDERHOUDSKOSTEN

€

64,00

KISTMAAT
Bedragen de afmetingen van de kist meer dan 210 x 75 cm? Geef de afwijkende afmetingen

De afkoop van de jaarlijkse onderhoudskosten is mogelijk op aanvraag.

direct bij de melding aan ons door! Anders zou er een te klein graf kunnen worden gemaakt.
De kosten die verbonden zijn aan het opnieuw maken van het graf, worden dan aan u
doorberekend.

OPGRAVINGSKOSTEN
Voor het opgraven van stoffelijke resten uit een familiegraf (na de verplichte wettelijke

Op al onze verbintenissen is het reglement van de Stichting R.K. Begraafplaatsen te ‘s-Gravenhage van toepassing,

rusttermijn van 10 jaar) is per begraaflaag onderstaand bedrag verschuldigd:

Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 25 augustus 2003 onder nr. 84/2003.
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ROUWKAMER ST. BARBARA
In onze 24-uurs rouwkamer kunt u 24 uur per dag afscheid nemen van uw overleden dierbare.
Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan ontvangt u een aparte sleutel voor deze ruimte.
U komt en gaat wanneer u wilt en u bepaalt zelf wie er toegang heeft tot de rouwkamer. U
ontvangt zelf eventuele bezoekers. Maak gerust een kopje koffie of thee en pak een drankje uit
de koelkast.
Deze ruimte is ingericht voor de naaste familie. Grote gezelschappen zijn helaas niet
tegelijkertijd toegestaan in de 24-uurs rouwkamer i.v.m. brandveiligheid.
Eventueel kunt u de kleine Condoleanceruimte er bij huren. Kosten hiervan zijn op aanvraag.
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HORECA TARIEVEN

Condoleanceruimte St. Barbara

Voor of na de uitvaart is het prettig om de gasten te voorzien van een een hapje en een drankje.

Bier

€

3,25

Een kopje koffie of thee, met wat lekkers, zoals cupcakes, brownies of een traditioneel plakje

Prosecco

€

3,95

cake. ’s Middags kan een sandwich of een luxe broodje prettig zijn voor de gasten. Van een

Crèmant

€

5,00

puntje met kaas tot een luxe bol met zalm; wij regelen het graag zoals u wilt. Een bitterbal of

Champagne

€

6,75

borrelgarnituur behoort ook tot de mogelijkheden. Hieronder vindt u een prijslijst met enkele

Jenever / vieux / port / sherry

€

3,50

mogelijkheden. Als u specifieke wensen heeft, horen wij dat graag.

Wijn

€

3,45

Kurkgeld per fles (voor meegebrachte eigen wijn)

€ 20,00

DRANKEN
Koffie

€

2,35

BIJ DE KOFFIE

Cappuccino

€

3,00

Brownies / donut

€

2,80

Thee

€

2,25

Macarons

€

2,85

Fris

€

2,35

Cake

€

1,40

Jus d’orange / appelsap

€

2,60

Amandelbroodje / appelflap

€

2,75

Melk / karnemelk

€

1,80

Bonbons

€

1,40

Chocomel

€

2,85

Gesorteerde roomboterkoekjes

€

0,65

Slagroom

€

0,60

Gevulde koek (warme bakker)

€

2,95
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HORECA TARIEVEN

Condoleanceruimte St. Petrus Banden

Gevulde koek (klein)

€

1,25

BIJ DE LUNCH

Diversen gebak

€

3,60

Bouillon

€

Koffiebroodje

€

2,75

Petit fours

€

2,60

Broodje met diverse beleg

€

3,55

Petit glacé (opgemaakt koekje)

€

1,95

Broodje met kroket

€

4,65

Roombroodje

€

2,60

Broodje met zalm

€

5,05

Speculaaskoekje

€

0,55

Broodje met paling

€

6,15

Stroopwafel klein

€

0,50

Broodje met rauwkost (sla, tomaat, komkommer)

€

2,75

Spekkoek

€

2,25

Ontbijtkoek/Groninger koek

€

1,00

Ambassade broodje met diverse beleg

€

3,55

Kaasbroodje

€

2,55

Ambassade broodje met zalm

€

5,05

3,95

Krentenbrood met spijs

€

1,50

Ambassade broodje met paling

€

6,15

Krentenbol

€

1,70

Ambassade broodje met rauwkost (sla, tomaat, komkommer)

€

2,75

Krentenbol met kaas

€

2,65

Mini-krentenbol

€

1,50

Luxe bol met diverse beleg

€

4,05

Magnums

€

2,55

Luxe bol met zalm

€

5,45
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HORECA TARIEVEN
Luxe bol met paling

€

6,45

Luxe bol met rauwkost (sla, tomaat, komkommer)

€

2,65

Bitterballen

€

1,35

Kaasstengels

€

1,55

Vlammetjes

€

1,35

Sandwich zalm zonder sla

€

4,85

Gemengd warm borrelgarnituur

€

1,35

Groengarnering op broodjes

€

0,75

Diverse Indische hapjes		

€

3,85

De bovengenoemde prijzen zijn per stuk en inclusief BTW.
BIJ DE BORREL
Mini saucijzenbroodjes / kaasbroodjes

€

2,15

Halve saucijzenbroodjes

€

2,30

Hele saucijzenbroodjes / Brabantse worstenbroodjes / kaasbroodjes

€

3,25

Bladerdeeghapjes, diversen gevuld

€

2,15

Canapées (luxe borrelhapjes)

€

2,25

Luxe hapjes - luxe borrelhapjes

€

2,25

Schaaltje zoute koekjes of nootjes

€

3,50

Schaaltje luxe noten

€

6,50
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BEPLANTING & STEENWERK
Het is mogelijk om bij het graf seizoensbeplanting te laten plaatsen volgens een vaste
jaarlijkse cyclus. Dit plantenabonnement houdt in dat in het voorjaar violen worden geplant,
in de zomerperiode begonia’s en in het najaar - voor de winter valt - erica’s. Mocht u een
plantenabonnement willen afsluiten, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. De buitendienst
bepaalt vervolgens de aantallen van iedere plantsoort op basis van de beschikbare ruimte bij het
graf. Wij informeren u hierna schriftelijk over het voorstel van kosten en na uw akkoord wordt het
plantenabonnement geactiveerd. Elk jaar wordt in februari het plantenabonnement gefactureerd.
Ook adviseren wij u graag over de mogelijkheden van andere soorten beplanting bij het
graf, zoals treurkatjes, stamrozen, lavendel of buxuspalmen. De levering en plaatsing van de
beplanting kan eveneens door ons verzorgd worden. Deze werkzaamheden staan los van
bovenstaand plantenabonnement en worden apart in rekening gebracht.
Het lakken van letters of reparaties aan de grafbedekking / het steenwerk kunnen wij eveneens
voor u verzorgen. Voor het plaatsen van nieuwe grafbedekking, omvangrijke reparaties en het
aanbrengen van een vervolginscriptie verwijzen wij u graag door naar een steenhouwer.
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STICHTING R.K. BEGRAAFPLAATSEN TE ‘S-GRAVENHAGE

BEGRAAFPLAATS ST. PETRUS BANDEN
ADRES
Kerkhoflaan 10
2585 JB Den Haag
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m zondag
09:00 uur tot 16:30 uur
BEGRAAFPLAATS ST. BARBARA
ADRES
St. Barbaraweg 6
2516 BT Den Haag
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m zondag
10:00 uur tot 16:00 uur
TELEFOON
070 - 350 37 18
E-MAIL
info@paxrkb.nl
WEBSITE
www.begraafplaatsdenhaag.nl
IBAN
NL72 ABNA 0584 4169 89
NL66 INGB 0000 1731 41
KAMER VAN KOOPHANDEL
70238758
BTW
NL 0028 75 706 B01

