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Huishoudelijk reglement 
 

Artikel 1: Het huishoudelijk reglement 
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op het ‘Reglement voor de begraafplaatsen van de 
parochie Lumen Christi’ voor de begraafplaats van locatie Beuningen. Het huishoudelijk reglement 
bevat de specifieke voorwaarden, waaronder  de 'Voorschriften voor het toelaten van graftekens en 
grafbeplantingen’, zoals bedoeld in artikel 33 van het kerkhofreglement, alsmede de tarieven die 
gelden voor de begraafplaats. 
 
Artikel 2: Grafteken 
Bij graven voor volwassenen is de afmeting voor liggende zerken maximaal 90x180 cm. Staande 
graftekens mogen maximaal 95 cm hoog en 85 cm breed zijn.  
Bij kindergraven geldt een maximale afmeting voor liggende zerken van 90x120 cm. Staande 
graftekens mogen maximaal 95 cm hoog en 50 cm breed zijn. 
De grafstenen moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering. 

 
Artikel 3: Beplanting op het kerkhof 
De beplanting aangebracht op het kerkhof dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 De grafbeplanting mag geen groter oppervlakte begroeien dan het (urnen)graf. 
 De grafbeplanting mag een maximale hoogte hebben van 1,20 meter. 

Beplanting die, naar het oordeel van de locatieraad, niet in overeenstemming is met deze 
voorschriften kan door de locatieraad worden verwijderd op kosten van de rechthebbende. 
 
Artikel 4: Verantwoordelijkheid 
De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud en aanzien van het graf. 
 
Artikel 5: Openingstijden kerkhof 
Het kerkhof is geopend van zonsopgang tot zonsondergang voor bezoek of uitvoeren van 
werkzaamheden. 
 
Artikel 6: Toezicht kerkhof 
De dagelijkse leiding op het kerkhof is overgedragen aan de beheerder van het kerkhof. 
Zijn/haar aanwijzingen dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. 
 
Artikel 7: Tarieven 
De actuele tarieven worden gepubliceerd op de website van Parochie Lumen Christi (zie: 
www.parochielumenchristi.nl bij ‘Locatie Beuningen’ onder ‘Kerkhof Tarieven’).  
 
Bij het aangaan van de grafrechten worden de ruimingskosten in rekening gebracht. 
 
Artikel 8: Keuze grafplaats op het kerkhof 
De nabestaande(n) worden minimaal drie mogelijke grafplaatsen aangereikt op het reeds ingebruik 
zijnde deel van het kerkhof. Indien minder dan drie mogelijke grafplaatsen beschikbaar zijn, zal 
overgegaan worden tot begraven op nieuwe grafplaatsen. 
  
Artikel 9: Uitzonderingen 
Daar waar beroep wordt gemaakt op een uitzondering t.a.v. huishoudelijk reglement zullen minimaal 3 
personen van de locatieraad en de pastor hierover beslissen. 

http://www.parochielumenchristi.nl/

