INFORMATIE VOOR UITVAARTONDERNEMERS
Vlaardingen heeft 2 begraafplaatsen: begraafplaats Emaus en begraafplaats Holy.
Er kan begraven worden op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en
12.00 uur. Voor begraven op werkdagen tussen 15.00 en 16.00 uur en op zaterdag wordt een hoger
tarief in rekening gebracht.

Afspraken voor begrafenissen
Uitvaartondernemers in de regio met een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen tijden voor
begrafenissen online reserveren. Andere uitvaartondernemers kunnen op werkdagen een afspraak
maken via telefoonnummer (010) 474 21 89.

Graven begraafplaats Emaus
Op begraafplaats Emaus zijn particuliere graven voor 2 personen voor 20 jaar beschikbaar.

Graven begraafplaats Holy


Algemeen graf voor 10 jaar (N.B. in verband met diepe
keldergraven wordt geadviseerd minimaal 4 officiële dragers
te gebruiken)



Algemeen kindergraf voor 10 jaar(voor kinderen tot 12 jaar)
Algemene graven (Holy)




Particulier graf voor 2 of 3 personen voor 20 jaar
(algemeen of RK)
Islamitisch graf (particulier graf voor 2 personen voor 20 jaar of
algemeen (kinder) graf voor 10 jaar)

Verlenging van de termijn is mogelijk.

Particuliere graven (Holy)

Asbestemmingen


Verstrooiing op strooiveld (alleen op Holy)



Bijzetting in of op particulier graf (Holy en Emaus)



Algemene nis voor 10 jaar (alleen op Holy)



Gesloten particuliere nis voor 2 asbussen voor 10 jaar
(alleen op Holy)
Open particuliere nis voor 1 urn voor 10 jaar (alleen op Holy)




Particulier urnengraf voor 2 asbussen/urnen voor 10 jaar
(Holy en Emaus)
Urnentuin en urnenmuur (Holy)

Verlenging van de termijn is mogelijk.
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Rijdende baar
Op beide begraafplaatsen is een rijdende baar aanwezig.

Afmetingen kist
In verband met aanwezige vaste bekisting en gebruik van de graflift op een algemeen graf is de
maximaal toestane lengte 220 cm. en de maximale toegestane breedte 80 cm. (inclusief knoppen en
handvaten). Indien een kist groter is, kan er alleen begraven worden in een particulier graf. Een
particulier graf wordt nl. in de grond gegraven, waardoor het enigszins oprekken van de maatvoering
mogelijk is. Dit dient u vantevoren te bespreken.
Bijbetalen grafrust bij bijzetting particuliere graven
Bij bijzettingen in een particulier graf dient u te informeren tot wanneer de grafrechten lopen. Als de
grafrechten aflopen binnen de 10 jaar grafrust van laatste overledene, dan wordt verlenging van de
termijn doorberekend.
Verlengen grafrechten
De particuliere graven op Emaus kunnen per 1, 5 of 10 jaar verlengd worden. De particuliere graven
op Holy kunnen verlengd worden per 5 of 10 jaar.
Aula (Holy 103 zitplaatsen, Emaus 80 zitplaatsen)
Voor het gebruik van de aula, inclusief gebruik muziekinstallatie en TV-scherm(en), geldt een
starttarief van 1 uur. Hierna wordt het gebruik van de aula per half uur of een gedeelte daarvan in
rekening gebracht.

Aula (Holy)

Aula (Emaus)

Opname dienst aula
Opname van de dienst behoort tot de mogelijkheden. U kunt zelf een usb- stick meenemen.
Een usb-stick van de begraafplaats is tegen vergoeding verkrijgbaar.
Muziek en beelden aula
Muziek, foto’s en/of filmpjes moeten van tevoren worden aangeleverd én getest. Deze moeten worden
aangeleverd op een usb-stick (de presentatie kant en klaar in PowerPoint). De begeleider van de
begraafplaats zorgt voor bediening van de apparatuur tijdens de dienst. De muziek en/of presentatie
moet minimaal 24 uur van tevoren getest zijn. Maakt u hiervoor tijdig een afspraak. Na het
testen blijft de usb-stick op de begraafplaats.
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Geluidsmogelijkheden buiten
Voor versterking van het geluid buiten dient u zelf te zorgen.
Kaarsen/waxinelichtjes
Kaarsen en waxinelichtjes zijn aanwezig. Maakt u hier tijdig afspraken over.
Als u zelf waxinelichtjes of kaarsen wilt gebruiken, dan is dit alleen toegestaan in
hittebestendige houders.
Orgel
De coördinatie van het bespelen van het Bätz/Witte-orgel in de aula op begraafplaats Holy en het
elektronische orgel op begraafplaats Emaus ligt bij de heer J. Sonneveld, onze vaste organist. Als u
gebruik wilt maken van een van de orgels, dient u contact met hem op te nemen (tel. 010-5927202).
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de familie een andere organist wenst. Dit is alleen
mogelijk met toestemming van de heer Sonneveld. Hij beoordeelt de kwaliteiten van de organist en zal
de organist inwerken op het orgel. Hiervoor worden door de heer Sonneveld kosten in rekening
gebracht. Deze kosten zijn gelijk aan het bespelen van het orgel door de vaste organist. U ontvangt
van hem een factuur. De kosten voor het gebruik van het orgel worden door ons in rekening gebracht.

Koffieruimte (Holy en Emaus 35-40 personen)
Voor gebruik van de condoleanceruimte/koffieruimte geldt een vast tarief.

Koffieruimte Holy

Koffieruimte Emaus

Tarieven
Informatie over de tarieven kunt u vinden op de website van de gemeente Vlaardingen, maar is ook
op te vragen bij de begraafplaatsen.

Zomer

8.00 tot 21.00 uur

Winter

8.00 tot 19.00 uur

Openingstijden voor bezoekers
Begraafplaats Emaus, Emaus 6, 3135 JC Vlaardingen
Adresgegevens
Begraafplaats Holy, Olmendreef 150, 3137 CR Vlaardingen
Telefoonnummer begraafplaatsen

010 - 474 21 89
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