
 
 
R.K. Begraafplaats St. Agatha 
 
Regels voor begraven van asbussen in de asbussen tuin. 
  
Begraafplekken in de asbussentuin zijn algemene graven. Kenmerk hiervan is dat de contactpersoon 
geen recht heeft op verlenging van de termijn. Dit in tegenstelling tot het uitgeven van een particuliere 
(eigen) graven waarbij de rechthebbend wel het recht tot verlengen heeft. De volgende regels zijn van 
toepassing: 

1. Een plaats voor het begraven van een asbus wordt uitgegeven voor 10, 15 of 20 jaar. 
2. Op een asbussen graf van 60 x 60 cm. mag een gedenkteken worden geplaatst van maximaal 

30 x 30 cm. 
3. Na de afgesproken periode wordt het graf geruimd, hetgeen betekent dat de as uit de asbus 

wordt uitgestrooid in het zelfde asbussen-graf.  
4. Met toestemming van de contactpersoon kan een tweede asbus op dezelfde begraafplek 

worden bijgezet conform de dan geldende regels, eveneens voor 10, 15 of 20 jaar. Als de 
termijn van de eerste asbus daardoor wordt overschreden dan hoeft daarvoor niet te worden 
bijbetaald. De eerste asbus blijft daardoor langer begraven. 

5. Na afloop van een periode kan men verzoeken de begraafplek voor een nieuwe periode te 
mogen gebruiken op basis van de dan geldende regels.  

6. Men kan een asbussen-graf reserveren voor maximaal 5 jaar. Als er binnen 5 jaar geen asbus 
wordt bijgezet dient men opnieuw te reserveren tegen het daarvoor geldende tarief en de 
daarvoor geldende regels.  

7. Als een asbus wordt begraven en men voor een partner of familielid een begraafplek wil 
reserveren naast deze asbus, dan wordt de reserveringstermijn gelijk aan de termijn van de 
eerste asbus. Men betaalt voor elke 5 jaar het vastgestelde tarief volgens de tarievenlijst. Als 
op de gereserveerde plaats een asbus wordt bijgezet zullen de jaren tot aan het einde van de 
reserveringsperiode worden gerestitueerd.    

8. Men kan verzoeken na afloop van de begraaftermijn de asbus op te graven om mee te nemen. 
Ook kan men verzoeken na opgraving zoals omschreven onder punt 3, bij de terugplaatsing 
van de as aanwezig te zijn. In beide gevallen zal dan een tarief in rekening worden gebracht 
conform de tarievenlijst. 
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