
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvullende regels bij het reglement van de begraafplaatsen ten aanzien van: 

het plaatsen van een urn en het verstrooien van de as. 
 
Na een crematie bieden onze begraafplaatsen de volgende voorziening: 

 De as kan geplaatst worden in een bestaand graf of een nieuw urnengraf. 
o Een biologisch afbreekbare urn kan in een bestaand graf of een nieuw urnengraf 

geplaatst worden. 
o Een niet biologisch afbreekbare urn kan alleen in een urnenkelder in een bestaand 

graf of een nieuw urnengraf geplaatst worden. 
 
 
 
Met een urnengraf wordt bedoeld een graf waar uitsluitend urnen of as in wordt begraven 

 Een graf om te begraven en een urnengraf hebben dezelfde afmetingen. 

 Alleen een biologisch afbreekbare urn of de as mogen direct in de aarde begraven worden. 

 Voor alle andere urnen dient men een urnenkelder (urnenbak) aan te schaffen. 
o Een urnenkelder is een bak van kunststof/glasfiber met een deksel, waarin maximaal 

4 urnen geplaatst kunnen worden. 
o Deze urnenkelder is bij de beheerder tegen kostprijs te verkrijgen.  

Afmetingen (hxbxd) : 30x41x41 cm. 

 Een urnengraf wordt uitgegeven voor een periode van 10 jaar. 
o Na 10 jaar kan de termijn per jaar verlengd worden of in perioden van 5 jaar. 
o De termijn van 25 jaar grafrust is dus alleen voor begraven van toepassing. 

 Een gedenkteken dient aan het hoofdeinde van het graf geplaatst te worden. 
 
 
 
Op onze begraafplaatsen zijn geen strooiveldjes aanwezig. 

 Om as te plaatsen dient men ten allen tijde gebruik te maken van een graf. 

 Indien men geen urn, maar alleen de as wil plaatsen in een graf, kan dit in overleg met de 
beheerder van de begraafplaats. 

 
Voor de algemene bepalingen, het onderhoud en de tarievenlijst zie het reglement  
dat is vastgesteld 1 januari 2013. 
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