AANVULLING OP HET REGLEMENT VOOR HET BEHEER BEGRAAFPLAATS, LOCATIE

H.KRUISVERHEFFING, KERKSTRAAT TE RAALTE
VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTING

op boven genoemde begraafplaats
Deze voorschriften behoren tot artikel 33 van het reglement van de begraafplaats
voornoemd, en vastgesteld d.d. 04-01-2011
Artikel 1
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken en graven met
cijfers en letters aangegeven.
Artikel 2
Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de
getekende grafakte worden getoond.
Artikel 3
Boven genoemde begraafplaats heeft de volgende mogelijkheden voor begraven:
a. een familiegraf bestemd voor het begraven van maximaal twee(2) overledenen. In een
familiegraf worden twee overledenen boven elkaar begraven. Bijzetting van asbussen of urnen is
toegestaan. Het plaatsen van een urn op het graf is niet toegestaan
b. een kindergraf bestemd voor het begraven van kinderen niet ouder dan 12 jaar. Bijzetting van
asbussen of urnen is toegestaan. Het plaatsen van een urn op het graf is niet toegestaan.
c. een urnengraf. In een urnengraf kunnen maximaal vier(4) asbussen worden begraven.
d. een nis in een columbarium. In een nis kunnen maximaal een of twee (1 of 2 ) asbussen
worden bewaard.
e. een asverstrooingsveld
Artikel 4
Op een familiegraf worden liggende en staande graftekens toegestaan.
Maximale maatvoering is (1.90x 0.90 x 0.90 m) l X b X h.
Op urnengraven worden liggende zerken en staande graftekens toegestaan waarvan het ontwerp
tevoren door het bestuur is goedgekeurd
Afmeting 0.50 X 0.50 m. Afmeting zuiltje 0.30 X 0.30 X 0.90 m.
Artikel 5
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook,
met een maximale hoogte van 0,60 m. In de ruimte tussen de graven en op de paden mag geen
beplanting worden geplaatst of worden aangebracht. Voor het plaatsen van bloemen op het graf
dient bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van voldoende stevige vazen. Glazen vazen zijn
niet toegestaan.
Artikel 6
Op de begraafplaats worden niet toegestaan:
a. ijzeren hekken
b palen met buizen of kettingen.

c. opgeschroefde inscriptie platen of schilden
d. een firma naam of enige andere reclame op zerken of graftekens.
e. de incripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor
nabestaanden of bezoekers e.e.a. ter beoordeling van de beheerder
Artikel 7
Voor het plaatsen van zerken, graftekens en het bijzetten van urnen worden geen leges geheven.
Artikel 8
De uitvaartverzorgers en leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van de
reglementen van de begraafplaats en daarnaar te handelen,
Artikel 9
Voor het plaatsen van een zerk of grafteken dient de rechthebbende of de leverancier namens de
rechthebbende , contact op te nemen met de beheerder voor de juiste ligging van het graf.
Artikel 10
De aannemers en ondernemingen zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan
personeel of zaken op de begraafplaats.
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