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VOORSCHRIFTEN  VOOR HET TOELATEN VAN SIERURNEN IN DE COLUMBARIA 
OP DE BEGRAAFPLAATS ORTHEN TE ’S-HERTOGENBOSCH. 
Deze voorschriften behoren tot artikelen 27 en 34 van het reglement van de begraafplaats 
voornoemd, vastgesteld d.d. 29 juni 2022. 
 
Urnengraven 
Voor het uitgeven van urnengraven zijn  de volgende bepalingen van toepassing: 

a. Per graf mogen maximaal 2 asbussen/urnen worden geplaatst. 
b. Het plaatsen en verwijderen van de asbussen/urnen geschiedt uitsluitend door personeel van 

de begraafplaats. 
c. Uitgifte van een graf geschiedt aansluitend in overleg met de beheerder 
d. De afdekplaat (urnengraf standaard) dient van zwart graniet te zijn in de afmeting 50 cm. x 50 

cm. en 2 cm. dik. De afdekplaat (urnengraf extra) dient van zwart graniet te zijn in de afmeting 
100 cm. (lang) x 50 cm. (breed)  en 2 cm. dik 

e. Het vastleggen van de afdekplaat geschiedt door personeel van de begraafplaats. 
f. Verwelkte bloemen (naar het oordeel van de beheerder) worden door het personeel van de 

begraafplaats verwijderd. 
Urnenwand 
Voor het plaatsen van urnen in een urnenwand zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

a. De sierurnen dienen van keramiek te zijn. 
b. De sierurnen mogen een maximale hoogte hebben van 35 cm. 
c. Per vak mogen maximaal 2 urnen worden geplaatst. 
d. Uitgifte van een vak geschiedt in overleg met de beheerder. 
e. Het plaatsen en verwijderen van de sierurnen geschiedt uitsluitend door personeel van de 

begraafplaats. 
f. Na plaatsing van de sierurn zal op het naastgelegen stalen plateau door de begraafplaats een 

koperen plaatje met daarop de naam, geboorte- en overlijdensdatum van betreffende persoon 
worden bevestigd. 

g. De vakken zijn uitsluitend bestemd voor sierurnen. Versieringen zoals foto’s, lantaarns, 
kaarsen, vazen, bloemen e.d. zijn niet toegestaan. 

h. Bloemstukken mogen op het grind aan de voet van de urnenwand worden neergelegd. 
i. Snijbloemen mogen worden geplaatst in prikvazen op het speciaal daarvoor bestemde vak 

naast de urnenwand. 
j. Verwelkte bloemen (naar het oordeel van de beheerder) worden door het personeel van de 

begraafplaats verwijderd. 
k. De begraafplaats is nimmer aansprakelijk voor diefstal van of schade aan de sierurnen op 

welke manier dan ook ontstaan. 
Urnenzuilen 
Voor het plaatsen van een urn in de urnenzuil zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

a. Alle typen sierurnen tot een maximale hoogte van 35 cm. zijn toegestaan evenals het plaatsen 
van versieringen. 

b. Per nis mag maximaal een (1) sierurn worden geplaatst.  
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c. De mogelijkheid bestaat bij plaatsing van een sierurn eveneens de andere nis van de zuil te 
huren. 

d. Uitgifte van een nis of zuil geschiedt in overleg met de beheerder. 
e. Het plaatsen en verwijderen van de sierurnen geschiedt uitsluitend door personeel van de 

begraafplaats. 
f. Aan de verticale vlakken van de zuil, zowel aan de binnen- als buitenkant mag niets worden 

bevestigd. 
g. Niets mag boven op de zuil noch aan de voet van de zuil worden neergelegd of geplaatst. 
h. De begraafplaats is nimmer aansprakelijk voor diefstal van of schade aan de sierurnen en 

andere versieringen op welke manier dan ook ontstaan. 


