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Licht uit een automaat – 
een gat in de markt?
Snoep, koffie, kroketten, gereedschappen en zelfs lingerie kun je 

uit een automaat trekken. Een begraafplaats kan sinds kort haar 

service verhogen door een grafkaarsenautomaat te plaatsen. Be-

zoekers stellen het op prijs, bleek uit een belrondje langs leve-

ranciers en gebruikers. Wel ligt er nog een uitdaging in de strijd 

tegen vandalen en dieven.

Door Gerda Nater

We vonden drie leveranciers, met verschil-
lende modellen en concepten: Candle 
Mate®, die op de Uitvaart Vakbeurs 
werd geïntroduceerd en opvalt door zijn 
compacte uitvoering, Graflicht.com en 
GKA International, vertegenwoordiger in 
Nederland van de Europese marktleider 
van grafkaarsenautomaten.

Klein en compact
De Candle Mate is 113,5 cm breed, 66 
cm hoog en 65 cm diep, waardoor hij 
bijvoorbeeld op een sokkel te plaatsen is, 
aan een muur kan worden gehangen of 
in een muur kan worden ingebouwd. De 
automaat is van RVS 316, een weerbesten-
dige kwaliteit roestvrijstaal. Sylvia Dekker, 
eigenaar van Memorial Design: “Hij is ge-
isoleerd en heeft een slot van 2 cm dik. Hij 
is aan alle kanten getest en blijkt behoorlijk 
hufterproof te zijn. Ongenode gasten kun-
nen niet bij het geld in de safe komen.”
De Candle Mate is uitgevoerd met twee 

plateaus voor twee soorten kaarsen – rode 
en witte – en een vak voor vijftig aanste-
kers. De automaat kan ook worden voor-
zien van telemetrie. Wanneer de inhoud 
onder een bepaald niveau komt, ontvangt 
de beheerder per sms een melding dat de 
kaarsen aangevuld moeten worden.
De kaarsen van de Candle Mate zijn 13 cm 
hoog, hebben een diameter van 6,5 cm en 
hebben vijftig branduren. Ze worden gele-
verd door Hoogeland Kristen, een dochter-
onderneming van Bolsius. Sylvia Dekker: 
“We hebben hiervoor gekozen omdat ze 
van plantaardige paraffine gemaakt zijn. 
Goedkope was walmt en je ruikt op af-
stand de frituurolie al. We houden rekening 
met het milieu. Dat zie je ook terug in de 
kunststof huls, die recyclebaar is.”
Omdat Memorial Design zich met deze 
kaarsenautomaat direct op de internatio-
nale markt wilde richten, zijn er jaren van 
ontwikkeling aan voorafgegaan. Zo zijn de 
automaten in tien talen in te stellen, maar 

er is vooral gedacht aan een koelsysteem 
voor gebruik in warme streken. Als de 
automaat buiten staat, mag de inhoud im-
mers niet smelten.

Groot en ervaren
Het was even lastig om GKA Internati-
onal (GKA = GrafKaarsenAutomaat) te 
vinden. Het was dan ook een verrassende 
ontdekking dat er achter deze leverancier 
een grote internationale onderneming 
staat: AKVS Grablichtautomaten (AKVS = 
Automaten Kerzen; VS = roestvrijstaal of 
rvs), die op zo’n zevenhonderd Europese 
begraafplaatsen automaten van het merk 
ÖKO AK-tiv heeft staan (www.akvs.de). 
Na onder meer Duitsland, Oostenrijk, Zwit-
serland, Italië en Slovenië worden de auto-
maten sinds een paar jaar ook in Nederland 
geplaatst. De heer Tod, een Oostenrijker 
die verantwoordelijk is voor de verkoop in 
de Benelux, is inmiddels een graag geziene 
leverancier op enkele tientallen begraaf-
plaatsen, zowel van Nederlandse ge-
meenten als van Yarden en Monuta. “Het 
concept is hier goed ontvangen,” vertelt 
de heer Tod, die zelf rond het jaar 2000 de 
eerste kaarsenautomaat ontwikkelde. “Dat 
was een mechanisch apparaat; intussen 
zijn ze doorontwikkeld tot automaten. Het 
grootste probleem was dat de kaarsen 
moeten staan. Als ze liggen, wordt bij 20 
à 22 graden Celsius de paraffine zacht en 
loopt deze uit de verpakking. De consis-
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tentie van paraffine gaat dan krimpen, 
waardoor het volume iets kleiner wordt. 
Wij hebben patent op het mechanisme van 
het uitwerpsysteem om de kaarsen staande 
uit de automaat te krijgen.” 
De automaten werken op gel-accu’s, die 
een klein jaar meegaan. In de verpakking 
van de kaarsen zit ook een doosje lucifers 
of een aansteker.
De kaarsenautomaten van GKA zijn 
in twee maten leverbaar. In de mans-
hoge N200 (70x70x178 cm) kunnen 200 
kaarsen, of 160 met een deksel dat de 
kaars tegen wind en regen beschermt. Tot 
nu toe staan alleen deze automaten op 
Nederlandse begraafplaatsen. De nieuwe 
N80 is 42 cm breed, 37 cm diep en 108 
cm hoog en bevat 80 of 99 kaarsen, en is 
bijvoorbeeld op een sokkel of aan de muur 
te plaatsen.
Met twee automaten naast elkaar kan 
een begraafplaats de keus verruimen door 
twee kleuren kaarsen aan te bieden. De 
kaarsen hebben een diameter van 66 mm. 
De modellen van 110 mm hoog hebben 
50 tot 65 branduren, die van 125 mm 
hebben ongeveer 65 branduren. Ze zijn 
gemaakt van zuivere paraffine en belasten 
het milieu nauwelijks. Ook zijn er biokaar-
sen met gerecyclede olie verkrijgbaar. De 
plastic houder (beker) is recyclebaar, heeft 
een brandwerende bodem en kan met een 
beschermdeksel worden geleverd. De kaar-
sen zijn desgewenst met het eigen logo te 
bestellen.

De eerste in Utrecht 
R.K. Begraafplaats St. Barbara in Utrecht 
liet eind juli per persbericht weten dat ze 
als eerste begraafplaats in de regio een 
graflichtenautomaat hadden geplaatst. Le-
verancier: Han Bouwens van Graflicht.com. 
Hij heeft ze in twee maten: de grote is 180 
x 70 x 70 cm en staat op een betonnen 
plaat. De hoogte van de kleine automaat is 
1 meter, maar dit kan variëren doordat hij 

ook leverbaar is met een voet. Dit model is 
35 cm diep en 40 cm breed. De automaten 
zijn van roestvrijstaal en zijn weer- en wa-
terbestendig. Ze hebben een grote, stevige 
sluiting en zijn zoveel mogelijk vandalisme-
bestendig. 
De kaarsen, in rood en wit, zijn 13 cm 
hoog en hebben 45 à 50 branduren. Ze 
belasten het milieu niet en zijn recyclebaar. 
In de kleine automaat kunnen 66 kaarsen, 
in de grote 155, en er zit een klein pakje 
lucifers bij. Ook hebben de kaarsen een 
stormdeksel tegen harde wind en regen.
Op zo’n tien begraafplaatsen in Nederland 
– waaronder de Noorderbegraafplaats in 
Amsterdam – en vijftien in Duitsland staan 
kaarsenautomaten van Graflicht.com. Ze 
komen van ETI-Medals in Oberhausen 
(Duitsland), een leverancier van muntauto-
maten. ETI-Medals betrekt de kaarsenauto-
maten van een Duitse fabriek.

Prijs, service en onderhoud
Qua prijs, service en onderhoud bestaan 
er verschillende concepten in de automa-
tenhandel. Een leverancier verdient op de 
verkoop van de automaat, of plaatst deze 
kosteloos en verdient op de verkoop van 
de producten.
De Candle Mate is te koop voor € 3.500,-; 
de leaseprijs is € 119,- per maand gedu-
rende 36 maanden. De eigenaar van de 
begraafplaats bepaalt zelf de prijs van de 
kaarsen en kan aan de verkoop verdienen. 
Er is een eenvoudige handleiding bij om de 
muntproever (de opening voor de munten) 
in te stellen op de hoeveelheid geld.
De leverancier plaatst de Candle Mate 
op de gewenste locatie, adviseert over 
plaatsing of bevestiging en verzorgt de 

bevoorrading van kaarsen. Voor service 
en onderhoud kan de begraafplaats een 
servicecontract afsluiten.
Sommige begraafplaatsmedewerkers 
hadden er geen idee van hoeveel de 
GKA-automaat kost; ze hadden er nooit 
een rekening van gezien. Het duurde even 
voordat het kwartje viel, maar dan figuur-
lijk: GKA plaatst de automaten in eigen be-
heer, en dat geldt ook voor onderhoud en 
service. Omdat de leverancier op de omzet 
van de kaarsen verdient, is het plaatsen 
van de automaat kosteloos. In Nederland 
is deze aanpak mogelijk dankzij de korte 
afstanden; in Duitsland, waar de afstan-
den veel groter zijn, werkt de leverancier 
met diverse concepten, waaronder ook de 
verkoop van automaten.
Ook Graflicht.com plaatst de automaten 
kosteloos. “Het enige wat we vragen is 
toestemming voor een goed zichtbare 
plek,” vertelt Han Bouwens. “De verkoop-
prijs is 2 euro, waarvan een deel naar de 
begraafplaats, gemeente of parochie gaat. 
De begraafplaats hoeft er verder niets aan 
te doen. Wij plaatsen en onderhouden de 
automaat en zorgen ervoor dat de accu 
opgeladen blijft.”
De GKA-automaten en kaarsen kun-
nen worden voorzien van een logo van 
de gemeente of de uitvaartorganisatie. 
De Candle Mate biedt hiernaast ook de 
mogelijkheid van een eigen vormgeving, 
tekst en/of logo van de begraafplaats, 
die immers eigenaar van de automaat is. 
Hetzelfde geldt voor de kaarsen.
Behalve op begraafplaatsen richt Memorial 
Design zich onder meer op crematoria en 
kerken. Ook brengen ze een wat commer-
ciëler boodschap door ondersteuning te 

“Op een mooie begraafplaats 
verkoop je veel kaarsen”

De Candle Mate®De GKA-automaat De automaat van Graflicht.com
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bieden om ‘uw bedrijf’ te presenteren en 
spreken ze over een ‘efficiënte en continue 
verkoop door een uniek registratiesysteem’ 
waarmee de eigenaar zijn ‘opbrengsten 
kan vergroten’.

Wat vinden de gebruikers? 
De Gemeente Delft heeft twee mans-
hoge kaarsenautomaten (de N200) van 
GKA: een op de begraafplaats aan de 
Jaffalaan en een op de Yperhof. Op de 
laatstgenoemde wordt er veel gebruik van 
gemaakt, maar aan de Jaffalaan overweegt 
men een kleinere automaat neer te zetten. 
Teamcoördinator Martin van Halderen: 
“De automaten staan hier nu een klein 
jaar en ik hoor geluiden dat de mensen 
het prettig vinden. Een kaars kost 2 euro 
inclusief aansteker, en er staat een duide-
lijke gebruiksaanwijzing op de automaat. 
Zelf hebben we er geen omkijken naar. 
De leverancier komt regelmatig langs voor 
service en onderhoud. We kunnen de 
automaten zelfs overal neerzetten, want ze 
hebben geen toevoer van stroom nodig.” 
Ook Begraafplaats Rustoord in Nijmegen 
is tevreden over de automaten van GKA. 
Marja van Ophuizen: “We hebben hier 

twee grote automaten staan. De prijs 
wordt door de leverancier bepaald. De 
automaat is kosteloos. Het levert ons geen 
geld op, maar we kunnen er wel iets extra’s 
mee bieden. Ik denk dat we hiermee in 
een behoefte voorzien. En voor ons is het 
makkelijk, want voor het onderhoud wordt 
gezorgd.”
De automaat maakt geen lawaai, aldus de 
gebruikers in Delft en Nijmegen.
Over de automaat van Graflicht.com zegt 
de contactpersoon van St. Barbara “geen 
klachten” te hebben. “De leverancier vult 
de automaten aan met kaarsen en zorgt 
voor het onderhoud. En een deel van de 
winst is bestemd voor het onderhoud van 
onze kapel.”
Ook over de Candle Mate, die als nieuw-
komer nog maar op twee begraafplaatsen 
staat, horen we veel goeds. Tenminste in 
Haarlem. Klaas de Vries van begraafplaats 
Akendam: “De Candle Mate staat er 
nu een maand of drie en we zijn er heel 
tevreden over! Hij is makkelijk te bedie-
nen, je hoort hem helemaal niet en je kunt 
eenvoudig instellen hoeveel geld je voor de 
kaarsen vraagt. Er zit een extra slot aan de 
binnenkant zodat vandalen er niet bij kun-
nen. Toch leeg ik de automaat wel regel-
matig. Voor een kaars vragen we 2 euro en 
voor een aanstekertje 1 euro. We schrijven 
de automaat in een aantal jaren af. Bij het 
zien van de automaat denken bezoekers 
al gauw dat een kaarsje wel mooi is, en de 
aanstekertjes vinden ze ook prettig. Op 
de rooms-katholieke begraafplaats levert 
de verkoop ons nu al in een weekend zo’n 
10 euro omzet op. Kortom, het is echt een 
aanwinst, en hij ziet er ook nog onwijs 
mooi uit! We denken erover om ons eigen 
logo erin te plakken.”
Op Zorgvlied (Amsterdam) waren ze 
aanvankelijk ook heel tevreden over de 
Candle Mate, maar nu gaat hij helaas 
retour, vertelt de heer IJskes. “Hij is defect. 
Omdat we te kampen hadden met vernie-
ling en diefstal, besloten we de automaat 
’s nachts binnen te zetten. Maar al oogt hij 
klein, hij is behoorlijk zwaar. Om dat op te 
lossen, hebben we een frame laten maken 
en er wielen onder gezet. Jammer genoeg 
leverde het dagelijks verplaatsen nieuwe 
problemen op: de kaarsen lagen niet meer 
goed in patroon, waardoor de automaat 
op tilt sloeg. Er waren ook andere onvol-
komenheden: de pit raakte er soms uit als 
de kaars in de sleuf lag. Ook waaiden de 
kaarsen wel eens uit. Verder verkochten 
we jarenlang vrij grote kaarsen en een 

tussenmaat, en is er geen vraag naar het 
kleinere model. Toch zijn we eigenlijk nog 
steeds positief, maar je hebt met gebrui-
kers te maken. Daarom heeft de directie 
uiteindelijk besloten om de automaat terug 
te sturen.”

Bloemen of paraplus’s?
Helaas is Zorgvlied niet de enige begraaf-
plaats die te lijden heeft van vandalisme en 
diefstal. Het levert de dieven vrijwel niks 
op, maar de schade is enorm. Ondanks 
deze spelbrekers horen we echter en-
thousiaste geluiden van beheerders en 
bezoekers.
Een grafkaarsenautomaat is dus een gat 
in de markt. Wel kan de belangstelling 
voor kaarsen per begraafplaats verschil-
len. Volgens sommigen komt dit doordat 
rooms-katholieken eerder een kaarsje 
opsteken, maar de heer Tod heeft daar een 
andere mening over: “De verkoop wordt 
vooral bepaald door het bezoekersaantal. 
En een mooi park trekt nu eenmaal meer 
bezoekers. Soms is een begraafplaats zelfs 
een centrum voor sociale contacten. Deze 
doelgroep, en de mensen die vergeten 
zijn een kaars mee te brengen, zien een 
automaat en kopen dan een kaars.”
In Haarlem hadden ze aanvankelijk wat 
bedenkingen tegen een kaarsenautomaat. 
Klaas de Vries: “Ik dacht: moeten er straks 
ook snoep- en frisdrankautomaten ko-
men? Maar nu zeg ik: wordt een bloemen-
automaat de volgende?”
Bloemen vragen wel specifiek onderhoud, 
maar in Japan bestaan die automaten 
allang, evenals automaten voor paraplu’s. 
En die kunnen ook wel handig zijn op een 
begraafplaats.

Candle Mate

Memorial Design B.V.

www.candlemate.nl

tel. (023) 548 12 50

GKA International 

AKVS Grablichtautomaten 

Nürnberg (Duitsland)

contactpersoon in Nederland: de heer H. Tod

tel. 06 300 301 19 

concerts@vangennip.nl

Graflicht.com

Han Bouwens

tel. 06 139 048 86

info@graflicht.com

Onenigheid
De heer Tod van GKA vindt de graf-
kaarsenautomaat van Graflicht.com erg 
veel lijken op een model dat hij levert. 
“Hun automaat is precies gelijk aan ons 
kleine model, de N80. Een klant van mij 
attendeerde me hierop. Ons bedrijf heeft 
patent op de techniek van het uitwer-
psysteem, waarin jaren van research is 
gestoken. Voor zover ik weet is Graflicht.
com geen klant of agent van AKVS of 
GKA en heeft hij geen toestemming voor 
distributie van deze automaten. Op grond 
van eigendomsvoorbehoud mogen zij 
deze goederen niet zakelijk in omloop 
brengen. We weten niet waar Graflicht.
com de automaat vandaan heeft, maar dit 
is wettelijk gezien parallel-import; dat is 
verboden.” 
De heer Bouwens, geconfronteerd met 
deze kritiek, laat weten dat hij zijn auto-
maten van ETI-Medals betrekt. Wolfgang 
Brandt, general manager van ETI-Medals, 
wil de naam van de fabriek of producent 
van deze automaten niet noemen. Dat de 
twee automaten erg veel op elkaar lijken 
valt niet te ontkennen.


