
Huisregels Aula begraafplaats Duinrust  
 

 Om een goede gastheer te kunnen zijn is het wenselijk dat de uitvaartondernemer van het 
begin tot het einde van de plechtigheid aanwezig is. 

 
Tijden: 

 Tenzij anders is overeengekomen staat de aula, voor elke plechtigheid, in totaal 150 minuten 
ter beschikking. 
Tijdsoverschrijding kan de uitvoering van de volgende dienst belemmeren. 

 Verlenging van aula tijd dient bij het vastleggen van de plechtigheid te worden gereserveerd. 

 Het uitvoeren van rituele handelingen tijdens of na de begrafenisplechtigheid, welke storend 
kunnen werken op de plechtigheden en/of op de installatie, worden alleen toegestaan indien 
het de laatste dienst van de dag is én na overleg met de beheerder van de aula. 

 Alle wijzigingen die betrekking hebben op de overeenkomst dienen tijdig te worden 
doorgegeven en schriftelijk (aulakatwijk@gmail.com) bevestigd te worden. 

 
Audio : 

 Wensen t.a.v. een audio/video presentatie dienen tenminste 24 uur vóór aanvang van de 
plechtigheid bij het aula aanwezig te zijn. De muziek/video presentatie voor de plechtigheid 
van maandag dient vrijdag vóór 15.00 uur bij de aula aanwezig te zijn. Indien u eigen muziek 
wenst te gebruiken verzoeken wij u uitdrukkelijk de originele cd’s aan te leveren. 

 Eigen gebrande cd’s kunnen storingen geven. 

 Het is tevens mogelijk live muziek ten gehore te brengen. 

 Het geluid van alle plechtigheden wordt opgenomen. 

 Tot twee weken na de plechtigheid wordt deze opname bewaard en kan men een CD 
nabestellen. 

 Indien een videopresentatie wordt gewenst dient u zelf een direct afspeelbare USB / SD kaart 
met bestand aan te leveren (mag ook een Power-Point-bestand), zie bijlage aanleveren 
Audio. 

 
Algemeen 

 De aula beschikt over circa 100 zitplaatsen en is voorzien van een ringleiding voor 
slechthorenden.  
De ontvangstruimte kan voor de plechtigheid gebruikt worden door de naaste familie om te 
verzamelen en een kop koffie of thee te gebruiken. 

 Het gebruik van kaarsen en waxinelichtjes is toegestaan mits daarvoor overleg is gepleegd 
met de beheerder. 
Iedere andere vorm van vuurgebruik wordt niet toegestaan. Kaarsen en waxinelichtjes 
worden geplaatst op plekken die daarvoor door de manager worden aangewezen. 

 In het gehele gebouw is roken niet toegestaan. 

 Huisdieren zijn niet toegestaan. 

 In het gebouw is een rolstoel aanwezig. Indien men hiervan gebruik wenst te maken gelieve 
dit tijdig aan te geven. 

 Het gebruik van eigen consumpties is niet toegestaan.  

 Deze tarievenlijst, het reglement en de huisregels zijn te vinden op onze website  
http://hervormdegemeentekatwijk.nl/overig/stichting-begraafplaatsen-hgk 

 De beheerder van de aula (waar de aula- en condoleancediensten voor begrafenissen 
plaatsvinden) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en daarmee het 
aanspreekpunt.  

http://hervormdegemeentekatwijk.nl/overig/stichting-begraafplaatsen-hgk

