Veelgestelde vragen

Grafkist mogelijkheden
Bij het regelen van een uitvaart hoort meestal ook het uitzoeken van een kist. Waar moet of kunt u
rekening mee houden? Hieronder hebben we een aantal zaken voor u op een rijtje gezet.
Wat voor mogelijkheden zijn er voor grafkisten?
Iedere kist moet voldoen aan de Wet op de Lijkbezorging of Lijkomhulselbesluit 1998. Dit betekent dat alle
materialen (behalve de bevestigingsmaterialen) waaruit de grafkist bestaat afbreekbaar moeten zijn. Dat geldt
ook voor de materialen aan de binnenkant.
>> Waaraan moet een grafkist wettelijk voldoen?
Een persoonlijke invulling
Binnen de wettelijke regelgeving zijn er veel mogelijkheden voor een persoonlijke invulling van een uitvaartkist.
Er zijn kisten van gefineerd spaanplaat, van massief of van riet. Er kan gekozen worden uit een nostalgische
vormgeving, of juist uiterst strak en modern.
>>Een persoonlijke invulling van een grafkist, kan dat?
Welke kisten zijn toegestaan bij een crematie?
De keus in uitvaartkisten is onbeperkt, maar zijn alle kisten ook geschikt voor een crematie?
>>Welke grafisten zijn toegestaan bij een crematie?
Kist zelf maken
U mag ook zelf een kist maken. Ook deze moet aan de Wet op de Lijkbezorging of Lijkomhulselbesluit 1998
voldoen. Sommige houtsoorten zijn minder geschikt voor de ovens, maar zijn wel toegestaan. Informeer voor de
zekerheid van te voren bij het crematorium van uw keuze. Een ander aspect is de maatvoering van de kist. Door
het postuur van de overledene kan het soms nodig zijn een dusdanig grote kist te gebruiken dat de maatvoering
een probleem zou kunnen zijn.
>>Welke kisten zijn toegestaan bij een crematie?
Meer informatie?
In ons infoboek vindt u nog meer informatie over dit onderwerp.
Wanneer u informatie wilt over uw persoonlijke situatie kunt u ons ook mailen of bellen.

Graag persoonlijk contact? De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch te
bereiken op ons gratis telefoonnummer 0800 – 4444 000. U kunt ons ook mailen via
info@uitvaartinformatiehulplijn.nl

