Begraafplaats Oud Eik en Duinen,
islamitisch gedeelte
Mogelijkheden en tarieven 2019
In 1979 was begraafplaats Oud Eik en Duinen een van de eerste begraafplaatsen in Nederland die een speciaal
deel van de begraafplaats reserveerde voor moslimgraven. In 2007 is er een nieuw gedeelte bij gekomen waar
plaats is voor circa 550 graven. Het algemene moslimgedeelte is gereserveerd voor Soennieten, de resterende
graven voor Ahmadiyya en andere stromingen.
Er wordt begraven in een nieuw aangelegd gedeelte van de begraafplaats, waarin dus nog niet eerder is
begraven. Elk graf is bestemd voor een persoon en is voorzien van een betonnen kelder waar met of zonder
kist in begraven kan worden. De begraafplaats bepaalt de locatie van het uit te geven graf. De graven zijn in
oostelijke richting aangelegd. Imam I. Chishti heeft de richting van deze graven bepaald en ons geadviseerd over
de inrichting van dit gedeelte van de begraafplaats. Op begraafplaats Oud Eik en Duinen wordt ook op zaterdag
en zondag begraven, zodat de bijzetting in principe altijd binnen 36 uur kan plaatsvinden.
De graven worden uitgegeven voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat de graven altijd blijven bestaan als aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
• het aankoopbedrag van het recht tot begraven volledig is betaald;
• het afkoopbedrag van het onderhoud volledig is betaald of het afkoopbedrag voor de eerste tien jaar is betaald.
Na afloop van deze tien jaar dient het onderhoud verlengd te worden voor minimaal weer tien jaar;
• er een rechthebbende bekend is bij de administratie met zijn of haar juiste verblijfplaats
• er binnen een jaar na de begrafenis op het graf passende en blijvende grafbedekking geplaatst is;
• de begraafplaats de bestemming van een begraafplaats heeft.
In geval niet aan de voorwaarden is voldaan, is de begraafplaats gerechtigd om (na het verstrijken van de
wettelijke grafrust) het graf te ontruimen.

Onderhoud
• De rechthebbende is verplicht een bijdrage te betalen overeenkomstig de daarvoor gestelde tarieven voor het
algemeen onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van het gedenkteken door medewerkers van de
begraafplaats te laten uitvoeren.
• Naast het algemeen onderhoud bestaat het onderhoud uit het jaarlijks reinigen en eventueel rechtzetten van
een gedenkteken. Overige noodzakelijke werkzaamheden worden (ter beoordeling van de begraafplaats)
uitgevoerd en in rekening gebracht bij de rechthebbende.
• Het onderhoud geldt niet voor aanwezige grafbeplanting, het herstel of vernieuwing van een beschadigd
gedenkteken of andere grafaanbrengingen.
• De rechthebbende is verplicht om schade aan het gedenkteken (waaronder breuk) of eventuele andere
aanbrengingen op zijn kosten te herstellen. De rechthebbende dient hiertoe zelf initiatief te nemen. De schade
moet in ieder geval hersteld zijn binnen zes maanden nadat dit schriftelijk door de administratie van de
begraafplaats is verzocht.
• Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking te onderhouden en/of te herstellen, kan de begraafplaats
voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking verwijderen. Het recht op begraven in het graf kan hierdoor
vervallen en de begraafplaats is gerechtigd (na verstrijken van de wettelijke grafrust) het graf te ontruimen en
alles wat zich op het graf bevindt te verwijderen en vervolgens het grafrecht opnieuw uit te geven.

Beplanting
De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het eventueel planten en onderhouden van
het groen. De beplanting mag de grafoppervlakte niet overschrijden en niet hoger worden
dan 150 centimeter.

Tarieven 2019

Graf volwassenen
Aankoop onbepaalde tijd
(incl. begraafrecht, bij voorverkoop exclusief begraafrecht)
Begraafrecht (bij bestaand graf )
Onderhoud onbepaalde tijd
Huur 30 jaar (incl. begraafrecht)
Onderhoud 30 jaar (bij voorverkoop, excl. begraafrecht)

€ 4.450,- (inclusief kelder)
€
€
€
€

950,4.500,- / € 870,- per 10 jaar
3.525,2.560,- / € 870,- per 10 jaar

Graf kinderen van circa 1 tot 12 jaar
Aankoop
Onderhoud
Begraafrecht

€ 2.810,- (inclusief kelder)
€ 4.500,- / € 870,- per 10 jaar
€ 510,-

Graf kinderen tot circa 1 jaar
Aankoop (inclusief kelder)
Aankoop (inclusief houten bekisting)
Onderhoud
Begraafrecht

€
€
€
€

Algemeen graf minder dan 24 weken (voor 10 jaar)
Begraafrecht
Houten bekisting

€ 325,€ 225,-

1.410,755,2.045,-/ € 400,- per 10 jaar
325,-

Toeslag na 17.30 uur en op zondag
Wij berekenen een toeslag van 25% voor het begraafrecht, het gebruik van de aula
en/of de koffiekamer op maandag tot en met zaterdag na 17.30 uur. Op zondag bedraagt
de toeslag 100%.

Grafbedekking
Voor wat betreft het te plaatsen gedenkteken zijn er een aantal regels en voorwaarden.
• De grafbedekking moet de afmetingen van het graf markeren. Op de grafbedekking moet een onuitwisbaar
grafnummer vermeld staan.
• In geval de grafbedekking uit een gedenkteken bestaat, moet deze minimaal uit vier banden bestaan die het
graf markeren.
• Het ontwerp van het te plaatsen en het wijzigen van een bestaand gedenkteken dient ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan de begraafplaats. Dit kan door middel van een aanvraagformulier, evenals een tekening
waaruit de constructie blijkt.
De volledige voorwaarden en voorschriften kunt u opvragen bij de begraafplaats.

Openingstijden
De begraafplaats is voor plechtigheden geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur
tot 17.30 uur, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. Afwijkende tijden zijn (tegen toeslag)
bespreekbaar. De administratie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Wilt u de
begraafplaats bezoeken? Dit is toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang.
Begraafplaats Oud Eik en Duinen is aangesloten bij de Stichting Klachten Instituut Uitvaartwezen.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.
Onze medewerkers geven graag antwoord op al uw vragen.
Contact
Begraafplaats Oud Eik en Duinen
Laan van Eik en Duinen 38/40
2564 GT Den Haag
T 070 - 447 00 00
E oudeikenduinen@monuta.nl
I www.oudeikenduinen.nl
Januari 2019, wijzigingen voorbehouden.

