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LOCATIEREGLEMENT	  

Kerkhof	  DE	  LANGENOORD	  -‐	  OUDE	  KERKLAAN	  22	  	  HOOGLAND	  
	  

Deze voorschriften behoren tot artikel 36 van het reglement van de 
R.K. Begraafplaatsen Amersfoort, vastgesteld dd. 1 juni 2013. 
 
I. Naam en adresgegevens: 
Kerkhof De Langenoord is gelegen aan de Oude Kerklaan 22 te 
Hoogland. 
 
II. Openingstijden: 
Het kerkhof is dagelijks geopend van:  
Wintertijd:   9:00 - 17.00 uur 
Zomertijd:   8:00 – 19:00 uur 
 
III. Beheerder: 
Het beheer van het kerkhof wordt verzorgd door het secretariaat van 
R.K. Begraafplaatsen Amersfoort. Tel :033 – 8200355. 
 
IV. Administratie van het kerkhof: 
De administratie van het kerkhof is bereikbaar onder het 
telefoonnummer 033-8200355. 
 
V. Toelating van graftekens en grafbeplanting 
1. Bij het secretariaat van R.K. Begraafplaatsen Amersfoort ligt voor 
iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de 
begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken 
met cijfers en letters aangegeven. Een plattegrond van de 
begraafplaats is te vinden op het publicatiebord. 
 
2. Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort kan uitsluitend 
aan een rechthebbende vergunning verlenen om graftekens en/of 
beplantingen op eigen graven te doen aanbrengen. Deze moeten 
voldoen aan de voorschriften voor het toelaten van graftekens en 
grafbeplantingen behorende tot dit reglement en door  
het bestuur vastgesteld zijn of later vast te stellen.  
 
3. Graftekens en/of beplantingen, die naar het oordeel van het bestuur 
niet in overeenstemming zijn met deze voorschriften, worden door het 
bestuur geweigerd en kunnen na aangebracht te zijn door het bestuur 
 op kosten van de rechthebbende worden verwijderd. 
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4. Vergunningen dienen schriftelijk aangevraagd te worden via het 
secretariaat van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort. 

 
 
5. De schriftelijke aanvraag voor vergunning van een gedenkteken 
dient vergezeld te gaan van een werktekening. 
Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen: 
a. een boven- voor- en zijaanzicht met alle hoogte- breedte- en 
lengtematen. 
b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal. 
c. de wijze waarop de letters e.d. zijn aangebracht. 
d. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging. 
e. vermelding van de grafindicatie als locatie-vak-rij-nummer. 
 
6. De lengte en de breedte van graftekens en/of beplantingen mogen 
de afmetingen van het graf niet overschrijden: de maximum 
afmetingen bedragen  0.90 x 1.90 meter. De maximale afmetingen 
voor kindergraven bedragen 0,70 x 1,40 meter. De minimale dikte en 
breedte van een natuursteen element moet 12 cm bedragen.  
Voor een kindergraf is de minimale dikte en breedte 8 cm.  
Op een algemeen graf worden uitsluitend half-liggende graftekens 
toegelaten tot een maximale afmeting van 45 x 60 cm voor 
volwassenen en 40 x 50 cm voor kindergraven. 
 
7. De hoogte van een grafteken mag niet meer dan 1,00 meter 
bedragen. De maximale hoogte van een grafteken op een kindergraf 
bedraagt 0,75 meter. 
 
8. Op een algemene urnenbewaarplaats is alleen het aanbrengen van 
een naamplaatje op het granieten plaatje toegestaan, het personeel 
van het kerkhof is belast met de uitvoering hiervan. Alleen in overleg, 
door de beheerder aangebrachte bloemenhouders worden toegelaten. 
Op een eigen urnengraf worden liggende en staande graftekens 
toegelaten, maximale afmetingen van liggende graftekens 50x50 cm 
met een minimale dikte van 12 cm en staande graftekens tot een 
maximale hoogte van 50 cm. 
Nissen in de urnenmuur mogen uitsluitend gebruikt worden voor het 
bijzetten van as-bussen/urnen. 
In een algemene of eigen urnenbewaarplaats kunnen maximaal drie 
as-bussen geplaatst worden. 
 
9. De hoogte van grafbeplanting mag niet meer dan 1,20 meter zijn. 
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10.a. Het aanbrengen van graftekens dient op vakkundige wijze  
         binnen 12 weken te geschieden, met in achtneming van artikel  
         15. 
     b. Bij slechte terreingesteldheid, bijvoorbeeld vorst in de grond of  
         tijdens opdooi moet  hiervan worden afgeweken, in overleg met  
         de beheerder. 
 
11. Het aanbrengen van een firmanaam of enige andere reclame op 
een graf of grafteken is niet toegestaan. 
 
12. Graftekens en/of opschriften dienen in overeenstemming te zijn 
met de waardigheid van het kerkhof, te harmoniëren met de omgeving 
en in geen geval aanstootgevend te zijn. 
 
13. Overtredingen worden op kosten van houder van het grafrecht, 
ongedaan gemaakt. Bij niet voldoen van deze kosten vervalt het 
grafrecht overeenkomstig artikel 36 en 39 van het Algemeen 
Beheerreglement. 
 
14. De werkzaamheden aan graven zijn toegestaan na afspraak met 
de beheerder van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 15.30 uur 
onder overlegging van de daartoe strekkende vergunning(en). Alleen 
voor deze werkzaamheden wordt het hek door beheerder of een 
daartoe door beheerder aangewezen persoon geopend. 
 
15. De werkzaamheden als hierboven beschreven mogen niet worden 
verricht: binnen 1 maand na de begraving. 
 
16. Afval ontstaan bij werkzaamheden dient gedeponeerd te worden 
op de daarvoor bestemde plaats. 
 
17. Gebreken ontstaan ten gevolge van onvakkundig gebruik of 
plaatsing, behoren op een eerste aanzegging door beheerder daartoe 
te worden hersteld. 
 
18. Schade ontstaan als gevolg van het gebruik van transportmiddelen 
en/of hulpmiddelen wordt hersteld voor rekening van de veroorzaker. 
 
19. De ondernemers, belast met werkzaamheden op de begraafplaats, 
zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of 
zaken op het kerkhof. 
 
20. Banken of andere zitmeubelen op of naast de graven zijn niet 
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toegestaan en worden meteen verwijderd zonder dat aanspraak 
gemaakt kan worden op vergoeding. 
NB: Er zijn op het kerkhof 3 niet verplaatsbare banken aangebracht 
om even te rusten. 
 
21. Kapotte, niet onderhouden vazen en bloembakken worden 
verwijderd door de beheerder. 
 
 
 
22. Het is niet toegestaan grind, tegels, beplanting e.d. voor of achter 
de vastgestelde oppervlaktemaat van het graf te plaatsen. Deze 
worden verwijderd zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op 
vergoeding. 
 
23. Beplantingen die op eigen graven staan mogen bij volle wasdom 
de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden. Zij 
moeten door snoeien binnen die oppervlakte gehouden worden. 
 
VI. Tarieven en onderhoud: 
1. Tarieven worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld conform 
artikel 43 van het  Algemeen Beheer- reglement. 
 
2. De onderhoudsverplichting door rechthebbende, zoals omschreven 
in artikel 38 van het Algemeen Beheerreglement, kan tegen een 
jaarlijks vastgesteld bedrag door het bestuur  worden overgenomen, 
mits naar het oordeel van het bestuur geen bijzondere verzorging 
nodig is. 
 
3. Voor graftekens en grafbeplanting die bijzondere verzorging 
vereisen, zal door het bestuur op verzoek van rechthebbenden een 
aangepast voorstel worden gedaan. 
 
VIIl. Slotbepaling:  
1, In situaties waarin de reglementen niet voorzien en andere 
uitzonderlijke situaties beslist het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen 
Amersfoort. 
 
2. Deze versie van het locatiereglement is ook beschikbaar op de 
website. 
 
Vastgesteld door het bestuur dd. 15 juni 2013 te Hoogland, R.K. 
Begraafplaatsen Amersfoort. 


