
Kaarsjes 
 

 

                                 
Indien u gebruik wilt maken van een kaarsje, bieden wij u de hier onderstaande mogelijkheden. 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 

De duurzame kaarslamp op accu bestaat uit een set van 2 rode kaarslampen van 
8 cm. hoog en een acculader. Als de kaarslamp gedurende 14 uur wordt opgeladen 
heeft deze een brandtijd van ongeveer 350 uur (ca. 14 dagen). Zo kunt u als u naar 
de begraafplaats gaat het opgeladen lampje plaatsen en het ander lampje weer 
mee naar huis nemen om deze vervolgens over 2 weken weer opnieuw op te laden. 
De kaarslamp kan honderden keren worden opgeladen en gaat dus jarenlang mee. 
Afmeting: 75 x 63 mm. 
Prijs: € 85,00 per set. 
                               
 
 
 
 
 
 

                                                      
De kaars in omhulsel biedt extra bescherming zodat er geen kaarsvet op het 
monument kan komen. Deze kaarsen zijn verkrijgbaar in een rood (niet 
afgebeeld) en een wit, doorzichtig omhulsel en verkrijgbaar in drie afmetingen. 
 
Type  Deksel Huls Brandtijd  Lengte Prijs p/s Prijs 
p/doos 
GSKB00302 3A Geel Rood ca. 3 dagen 9,5 cm. € 1,80 € 32,40* 
GSKB00402 4A Geel Wit ca. 3 dagen 9,5 cm. € 1,80 € 32,40* 
GSKB00702 7A Geel Rood ca. 5 dagen 14 cm. € 2,80 € 60,00** 
GSKB00802 8A Geel Wit ca. 5 dagen 14 cm. € 2,80 € 60,00** 
GSKB01102 11A Geel Rood ca. 10 dagen 18 cm. € 3,30 € 60,00* 
GSKB01202 12A Geel Wit ca. 10 dagen 18 cm. € 3,30 € 60,00* 
Memoriam Zwart Rood ca. 3 dagen 9 cm. € 1,75 € 32,40* 
Memoriam Zwart Wit ca. 3 dagen 9 cm. € 1,75 € 32,40* 
Memoriam Zwart Rood ca. 5 dagen 13 cm. € 2,50 € 45,00* 
Memoriam Zwart Wit ca. 5 dagen 13 cm. € 2,50 € 45,00*  
   
* Doos à 20 stuks 
** Doos à 24 stuks 
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Steenhouwers sinds 1862 

Dit kaarsje is verkrijgbaar in de kleuren wit en rood, 
brandt 100 dagen en is voorzien van 2 standaard AA 
batterijen die gemakkelijk vervangen kunnen worden. 
Afmeting: 90 x 33 mm. 
Prijs: € 12,00 per stuk. 

Dit kaarsje brandt 50 dagen en de batterij hiervan 
is niet vervangbaar. Afmeting: 105 x 65 mm. 
Prijs: € 10,00 per stuk. 
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