
 

 

GEBRUIK BUITENAULA  
Informatie voor uitvaartleiders 
 
Locatie 
De buitenaula is gedurende de werkzaamheden bij de vijver gesitueerd op een beschutte 
plek op het gedeelte Veldheim vlak bij het parkeerterrein; dus makkelijk bereikbaar. De 
buitenaula kan geboekt worden voor zowel een begrafenis als een crematie. En natuurlijk 
ook bij men een ceremonie rondom een asbijzetting of -verstrooiing.  Er zijn gepaste 
coronamaatregelen genomen.  
 
Boeken 
 De buitenaula kan tegen meerkosten via Dela worden geboekt op een reguliere 

tijd en tegen het reguliere tarief. Voor gebruik van de buitenaula worden 
meerkosten van € 153,- berekend. Er wordt automatisch ook een binnenaula 
gereserveerd, zodat men bij slecht weer toch naar binnen kan. Facturering 
verloopt via Dela (bij crematie) of via SBBR (bij begrafenis of asbestemming). 

 Maximaal 30 personen. 
 Duur plechtigheid: maximaal 1 uur. 
 Voor de uitvaartleider is Rhijnhof Dela het vaste aanspreekpunt voor het maken 

van nadere afspraken, aanleveren muziek e.d. Dela zorgt voor de interne 
communicatie met de begraafplaats. Uiteraard zijn de medewerkers van de 
begraafplaats indien nodig aanspreekbaar voor overleg met de uitvaartleider. 

 Bij een begrafenis moeten zowel het opdrachtformulier van de begraafplaats als 
dat van Dela worden ingevuld en opgestuurd.   

 
Inrichting  
 Schaduwdoek. 
 Maximaal 30 stoelen. 
 Katheder. 
 Statafel met Bose geluidsinstallatie. 
 Geluidsinstallatie met microfoon op statief; men dient rekening te houden met  

buitengeluiden.  
 Een flesje water per spreker.  
 Handgel + hygiënische spray.  

 
Logistiek 
 Rijdende baar indien gewenst beschikbaar.  
 Of de overledene en belangstellenden gaan rechtstreeks naar de buitenaula. 
 Of eerst naar het crematorium voor ontvangst familie en belangstellenden.  
 De stoelen staan zo opgesteld dat er rondom 1,5 m. afstand is.  
 Als gasten de stoelen verplaatsen (personen uit 1 huishouden mogen bij elkaar 

zitten) dan kan dat, maar de basisopstelling voldoet aan de corona richtlijnen van 
1,5 m.  

 De gasten gaan vanaf 1 kant de rij in en mogen elkaar niet passeren. 
 Looppad voor rijdende baar vrijhouden. 
 Na de ceremonie wordt de overledene of naar het crematorium gebracht of naar 

het graf begeleid. 


