
Beknopt reglement Islamitische begravingen 

 
Procedure begraving 
 
1. Een begraving moet altijd plaatsvinden met tussenkomst van een erkende uitvaartonderneming. 
2. Deze onderneming doet een aanvraag voor begraving met gegevens van overledene en van de 

rechthebbende en maakt met de beheerder een afspraak voor datum en tijd van begraving. Een 
aanvraagformulier is op aanvraag beschikbaar. 

3. De beheerder zorgt ervoor dat op de afgesproken tijd het graf gereed is voor begraving. 
4. De kist met de overledene moet zijn voorzien van een registratienummer; de uitvaartonderne-

ming garandeert hierdoor dat de te begraven overledene dezelfde persoon is die op de aanvraag 

is vermeld. 

5. Binnen twee weken na de begraving wordt door de begraafplaats een kader van Cortenstaal ge-

plaatst alsmede een bord van leisteen met de naam van de overledene. 

6. De begraafplaats stuurt de factuur voor de begraafkosten en het eeuwigdurende grafrecht naar 

de uitvaartonderneming omdat de opdracht tot begraving door de uitvaartonderneming is ver-

strekt. Betaling door de uitvaartonderneming dient plaats te vinden binnen 30 dagen. Wat de 

rechthebbende zelf of via verzekering aan de uitvaartondernemer moet betalen, staat hier los 

van. 

7. Na ontvangst van de volledige betaling wordt een grafakte in tweevoud opgemaakt en aan de 

rechthebbende toegestuurd; na ondertekening moet één ondertekend exemplaar in een bijge-

voegde retourenveloppe worden teruggestuurd. 

8. Omdat er sprake is van eeuwigdurend grafrecht zal niet op initiatief van de Gemeente Nuenen, 

eigenaar van de begraafplaats, worden overgegaan tot ruiming. Deze passage staat ook in de graf-

akte. 

Verplichtingen Rechthebbende 
 
1. De rechthebbende is verplicht zijn/haar adres aan de begraafplaats op te geven alsmede een 

eventuele wijziging van de adresgegevens; dit om in geval van noodzaak contact met de recht-

hebbende te kunnen opnemen. 

2. De rechthebbende is verplicht een eigen grafteken en/of beplating goed te onderhouden. 

Vereisten Graftekens 

1. Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan een eigen grafteken aan te bren-

gen. 

2. Een eigen grafteken moet voldoen aan de maximale afmetingen: 

• Bij zerkmodel: 190 x 90 cm 

• Bij staande plus liggende steen: 190 x 90 cm. en een hoogte van max. 100 cm.. 

• Bij grafteken op een sokkel: 85 x 50 cm. en een hoogte van 100 cm.. 

3. Een tekening met afmetingen van een eigen grafteken moet ter goedkeuring worden gestuurd 

naar de beheerder. Pas na zijn goedkeuring mag het grafteken worden geplaatst; het grafteken 

moet worden gefundeerd door middel van palen van 2.20 m. om verzakking te voorkomen. 

4. Een eigen grafteken is eigendom van de rechthebbende en moet door de rechthebbende goed 

worden onderhouden. Het bestuur is niet aansprakelijk voor de schade toegebracht aan of ver-

oorzaakt door het zoekraken van het zich op of bij het gedenkteken bevindende voorwerpen, 

tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid. 

 



Grafbeplanting 

1. Grafbeplanting en het plaatsen van voorwerpen zijn uitsluitend toegestaan binnen het kader 
van het graf; beplanting en voorwerpen daarbuiten worden verwijderd door de begraafplaats. 
Hier is rekening te houden met de maximale afmetingen per graf: 

• Bij zerkmodel en bij staande plus liggende steen: 190 x 90 cm en een hoogte van 100 cm. 

• Bij grafteken op een sokkel: 90 x 50 cm en een hoogte van 100 cm. 

Dit alles om het machinaal onderhoud aan grasvelden en paden door de begraafplaats mogelijk te 

maken. Beplanting en voorwerpen buiten deze kaders maken het machinaal onderhoud van gras-

velden op onze begraafplaats praktisch onmogelijk. 

2. Als er grafbeplanting of voorwerpen buiten de hiervoor genoemde afmetingen zijn aangebracht, 

zal de rechthebbende hierop mondeling en schriftelijk worden gewezen en de gelegenheid wor-

den geboden om binnen 6 weken dit te verwijderen. Als dit na zes weken niet heeft plaatsgevon-

den zullen deze beplanting en eventuele voorwerpen worden verwijderd door de begraafplaats; 

verwijderde zaken worden tijdelijk opgeslagen bij de beheerder. 

3.  Grafbeplanting en voorwerpen zijn eigendom van de rechthebbende en moet door de rechtheb-

bende goed worden onderhouden. 

4. De begraafplaats is niet aansprakelijk voor schade aan beplanting en voorwerpen. 

5. Het onderhoud van paden, grasvelden, het meubilair en algemene beplanting is voor rekening 
van de begraafplaats. 
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