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Hoofdstuk 1
Inleiding
Eigenaar van de begraafplaats Schifferheide te Kerkrade is de besloten vennootschap Monuta
Begraafplaats Exploitatie b.v., gevestigd te Apeldoorn. De eigenaar is tevens belast met het beheer
van de begraafplaats.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Dit reglement verstaat onder:
a. Begraafplaats: de begraafplaats Schifferheide.
b.	
Stoffelijke overschot: overledene, korter dan tien jaar begraven;
c.	
Stoffelijke resten: overledene, langer dan tien jaar begraven;
d.	
Particulier graf: een graf, een urnennis, eigen verstrooiingsplaats en een eigen gedenkplaats,
waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon, voor bepaalde tijd,
het uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;
3. het doen verstrooien van as.
De grond is eigendom van de begraafplaats;
e.	
Asbus: een bus ter berging van as van een overledene. Deze asbus kan in een urn zijn geplaatst;
f. Asbezorging: het bijzetten van een asbus of asverstrooiing;
g.	Bijzetting: het doen begraven van overledenen, as doen bijzetten of as doen verstrooien;
h.	
Urnennis: een nis in de urnenmuur waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht
is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;
i.	
Verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;
j.	
Grafbedekking: gedenktekens en/of grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of
gedenkplaats;
k.	
Rechthebbende: degene die het recht tot bijzetting huurt van de begraafplaats;
l.	
Begraafrechten: kosten die bij iedere begrafenis,
bijzetting of verstrooiing van as moeten worden voldaan;
m. Monuta: Monuta Begraafplaats Exploitatie b.v.;
n.	
Management: een door Monuta aangewezen persoon die belast is met de dagelijkse leiding van de
begraafplaats of degene die hem vervangt.
Daar waar in dit reglement wordt gesproken over hij/hem, wordt ook zij/haar bedoeld.
Dit in verband met de leesbaarheid. Daar waar de bepalingen van dit reglement afwijken van of in
tegenspraak zijn met de bepalingen in de, gedurende de geldigheid van dit reglement afgesloten
individuele overeenkomst, zijn de bepalingen in deze individuele overeenkomst van kracht.

Artikel 2

Administratie

1.	Het management van de begraafplaats bepaalt welke registers, aantekeningen en dergelijke voor een
juiste administratie zullen worden gehouden in overeenstemming met de Wet op de Lijkbezorging en
wie met het houden daarvan zijn belast en geeft voorts voorschriften voor de inrichting van één en
ander.
2.	De rechthebbende, waaronder verder ook zal worden verstaan de eventueel opvolgende
rechthebbende, is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres te allen tijde bij de administratie van de
begraafplaats bekend is. Adreswijzigingen dienen binnen één maand gemeld te worden aan de
administratie van de begraafplaats. Indien adreswijzigingen niet zijn doorgegeven komen eventuele
opsporingskosten voor rekening van de rechthebbende.
3.	Indien aanschrijvingen en andere, als gevolg van dit reglement vereiste, mededelingen verzonden zijn
aan het laatst opgegeven adres van de in lid 2 van dit artikel genoemde personen, kunnen deze zich
niet op het niet ontvangen daarvan beroepen.
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Hoofdstuk 2
Openstelling, orde en rust op de begraafplaats
Artikel 3

Openstelling begraafplaats

1.	De grote toegangspoort van de begraafplaats is dagelijks geopend van maart tot en met september
van 6.30 uur tot 22.00 uur en van oktober tot en met februari van 6.30 uur tot 20.30 uur.
2.	Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich daarop
te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis, de bezorging of verstrooiing van as.
3.	Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats, om de privacy van een familie te waarborgen
of voor het verrichten van bijzondere werkzaamheden kan in uitzonderlijke gevallen de toegang
tijdelijk worden gesloten.

Artikel 4

Tijden van begraven en asbezorging

1.	De begraafplaats is in de zomermaanden voor bijzettingen geopend van maandag tot en met zondag
van 8.30 uur tot 17.30 uur, met uitzondering van Hemelvaartsdag, Koningsdag, Pasen en Pinksteren.
In de wintermaanden is de begraafplaats voor bijzettingen geopend van maandag tot en met zondag
8.30 uur tot 16.00 uur, met uitzondering van Kerstmis en Nieuwjaarsdag.
2.	In bijzondere gevallen kan door de begraafplaats worden toegestaan dat buiten de in het eerste lid
aangegeven tijd wordt begraven. In dat geval wordt dit eveneens aangemerkt als buitengewoon uur
van begraving.

Artikel 5

Ordemaatregelen

1.	Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen verboden, anders dan
met toestemming van de begraafplaats, werkzaamheden voor derden aan grafbedekking op de
begraafplaats te verrichten. De steenhouwer, hovenier of daarmee gelijk te stellen personen dienen
vooraf aan de administratie van de begraafplaats met de toestemming van de rechthebbende zich te
melden bij de administratie van de begraafplaats.
2.	Bezoekers, medewerkers van een uitvaartonderneming of personen die handelen in opdracht van
een uitvaartonderneming en overige personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben
te verrichten, dienen zich rustig en waardig te gedragen en ervoor zorg te dragen dat de rust, orde
en veiligheid op de begraafplaats gehandhaafd worden. De medewerkers van de begraafplaats zijn
gerechtigd hiertoe aanwijzingen te geven.
3. Het is verboden op de begraafplaats:
a. niet aangelijnde honden bij zich te hebben;
b.	gieters, bloempotten, vazen, e.d. achter de gedenktekens te plaatsen;
c. 	op de grafruimten te lopen, te zitten of de begraafplaats te verontreinigen;
d.	bloemen of andere artikelen te koop aan te bieden of aanbiedingen te doen met betrekking tot de
verzorging van grafruimten of –bedekkingen;
e. 	op welke wijze dan ook reclame te maken;
f. 	zonder voorafgaande toestemming van het management van de begraafplaats te fotograferen dan
wel video- of filmopnamen te maken.
4. Het verblijf op de begraafplaats is verboden voor:
a. 	personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren;
b. personen die zich op hinderlijke wijze gedragen;
c. 	kinderen onder de 14 jaar zonder begeleiding van een volwassene;
d. personen die niet naar behoren zijn gekleed;
e. 	personen die zich niet houden aan de aanwijzingen van medewerkers van de begraafplaats.
5.		Het is verboden zonder toestemming van de medewerkers van de begraafplaats met voertuigen op
de begraafplaats te rijden:
a.	met uitzondering van rouw-, volg- en/of bloemenauto’s voor een plechtigheid of voor het vervoeren
van materialen;
b. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen;
c. 	sneller dan 5 km per uur.
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6.	Het is niet toegestaan zonder toestemming van het management van de begraafplaats medewerkers
van de begraafplaats in te zetten voor eigen werkzaamheden;
7.	Het is niet toegestaan om staptegels, bloemen, vazen, kaarsen, siersplit/kiezel e.d. te plaatsen buiten
het gehuurde graf c.q. de urnen nis.
8.	Degenen die zich niet aan de in dit artikel bedoelde aanwijzingen houden, moeten zich op
eerste aanzegging van medewerkers van de begraafplaats verwijderen. Het management van de
begraafplaats behoudt zich het recht om deze personen de toegang voor bepaalde of onbepaalde tijd
te ontzeggen en/of het graf te onteigenen.

Artikel 6

Toezicht

De begraafplaats tracht onregelmatigheden, waaronder vernielingen, naar beste kunnen te voorkomen.
Zij houdt echter geen toezicht, er is geen bewaker aangesteld en het terrein is vrij toegankelijk. Wanneer
er onverhoopt toch vernielingen zouden ontstaan aan grafmonumenten e.d.,
zijn de kosten hiervan voor de grafrechthebbenden.

Artikel 7

Herdenkingen

1.	Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke mogen niet geschieden anders
dan na schriftelijke toestemming van het management van de begraafplaats.
2.	Plechtigheden, zoals gemeld onder lid 1 van dit artikel, moeten tenminste 5 werkdagen van tevoren
schriftelijk worden gemeld aan de administratie van de begraafplaats onder opgave van de datum en
uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid gaat plaatsvinden.
3.	Deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid, moeten zich in het belang van de orde, rust
en netheid houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de begraafplaats.

Hoofdstuk 3
Indeling
Artikel 8

Indeling en uitgifte van graven

1.	Het management van de begraafplaats bepaalt voor de verschillende gedeelten van de begraafplaats
de situering en oppervlakte van de in te richten graven.
2.	Het management van de begraafplaats bepaalt hoeveel overledenen en hoeveel asbussen kunnen
worden bijgezet in de graven en hoeveel verstrooiingsplaatsen van as op of in de graven kunnen
plaatshebben. Zij bepaalt tevens de afmetingen en uitgifteduur van de graven. De uitgifteduur kan niet
korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de Lijkbezorging.

Artikel 9

Herindeling begraafplaats

Het management van de begraafplaats is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke herindeling van de
begraafplaats met inachtneming van de wettelijk gestelde eisen, waarbij aan de rechthebbende een
gelijkwaardig en kosteloos alternatief wordt verstrekt.
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Hoofdstuk 4
Graven
Artikel 10 Particuliere graven
1.	Particuliere graven zijn onder te verdelen in:
a.	graven waarin twee overledenen worden begraven, welke voor een periode van twintig jaar kunnen
worden gehuurd. Tevens mogen twee asbussen in of op het graf worden geplaatst.
b.	graven waarin een kind (tot en met 12 jaar) wordt begraven, welke voor een periode van twintig jaar
kunnen worden gehuurd. Tevens mag een asbus met urn in of op het graf worden geplaatst.
2. 	De rechthebbende krijgt, mits zijn adres bekend is bij de administratie van de begraafplaats, binnen
een jaar voor afloop van de huurperiode een schriftelijk mededeling van het feit van het verstrijken
van de huurperiode van het graf en de mogelijkheid tot verlenging hiervan. Indien adresgegevens
onbekend zijn, wordt het verlopen van de huurperiode medegedeeld door vermelding bij het graf en
op het mededelingenbord;
3.	Op aanvraag van de rechthebbende kan de huurperiode met een termijn van ten hoogste tien jaar
worden verlengd, mits de aanvraag vóór het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend;
4.	Begraving of bijzetting in een graf waarvan de huurperiode binnen de wettelijke grafrusttermijn
afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de huurperiode met een zodanige
termijn dat de alsdan resterende huurperiode tenminste gelijk is aan de wettelijke grafrusttermijn.
De verlenging moet worden aangevraagd door de rechthebbende of indien deze is overleden door
diegene die in de uitvaart voorziet.
5.	De in het voorgaande lid bepaalde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele
jaren.
6.	De begraafrechten worden afzonderlijk bij iedere bijzetting in rekening gebracht.
7.	Het grafrecht blijft bestaan zolang aan de voorwaarden als genoemd in dit reglement wordt voldaan.
8.	Binnen een jaar na eerste bijzetting dient een passende grafbedekking, overeenkomstig artikel 17 e.v.
van dit reglement, te worden geplaatst.
9.	Eventueel achterstallig onderhoud aan de grafbedekking dient voor overschrijving/verlenging van de
huurtermijn te zijn verholpen.

Artikel 11 Overschrijving van verleende rechten/overboeken
1.	Het recht op een particulier graf kan op schriftelijke aanvraag van de rechthebbende worden
overgeschreven.
2.	Na het overlijden van de rechthebbende, dient het recht binnen zes maanden te worden
overgeschreven op een nieuwe rechthebbende.
3.	Indien de rechthebbende in de overeenkomst heeft aangegeven op wie het grafrecht na zijn
overlijden kan worden overgeschreven, wordt het recht op deze persoon overgeschreven.
4.	In het geval dat de rechthebbende voor overlijden geen opvolger heeft genoemd wordt de aanvrager
van de begrafenis aangeschreven met het verzoek de rechten over te nemen. In geval middels de akte
van erfrecht kan worden aangetoond dat er geen erfgenamen zijn, kan een ieder die ervoor wil en kan
zorgen dat de continuïteit van het graf blijft voortbestaan (dit ter beoordeling aan de administratie
van de begraafplaats) verzoeken het grafrecht op zijn naam over te schrijven.
5.	De overschrijving, vermeld onder lid 1 tot en met 4, van dit artikel kan slechts plaatsvinden mits:
a. de overschrijvingskosten zijn voldaan;
b. eventuele nalatigheden van de rechthebbende t.a.v. in dit reglement gestelde verplichtingen zijn
hersteld;
6. 	Indien binnen een termijn van zes maanden na overlijden van de rechthebbende geen aanvraag
tot overschrijving is gedaan, kan het recht op begraven in het graf hierdoor vervallen en is het
management van de begraafplaats gerechtigd het graf, na verstrijken van de wettelijke grafrust, met
alles daarop en daarin te ontruimen en het grafrecht opnieuw uit te geven;
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7.	Na het verstrijken van de termijn van zes maanden kan de administratie van de begraafplaats op
verzoek van een van de erfgenamen alsnog het recht op het graf op naam stellen van een nieuwe
rechthebbende, mits:
a.	dit recht geen betrekking heeft op een graf dat is geruimd;
b.	voldaan is aan het gestelde onder lid 5 van dit artikel;
c.	administratiekosten zijn betaald.
8.	Wordt dit verzoek eerst na drie jaar gedaan, dient naast het gestelde in lid 7 van dit artikel een boete
betaald te worden die gelijk is aan 50% van het op dat moment geldende huurbedrag.
9.	De overschrijving geschiedt door aantekening in de administratie. Van de overschrijving wordt aan de
nieuwe rechthebbende een bewijs afgegeven.
10.	De nieuwe rechthebbende is verplicht zich te houden aan eventueel in het dossier opgenomen
wensen van de oorspronkelijke rechthebbende.
11.	Het is niet toegestaan een grafrecht middels een te ontvangen koopsom aan derden over te dragen.

Artikel 12 Afstand doen van graven
1.	Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand
doen van het recht op een graf ten behoeve van Monuta. Van de ontvangst van een zodanige
verklaring doet de administratie van de begraafplaats schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.
2.	Het gedenkteken blijft gedurende zes maanden ter beschikking van de rechthebbende of diens
erfgen(a)m(en) en vervalt daarna aan de eigenaar van de begraafplaats.

Artikel 13 Sluiting van graven
1.	Op schriftelijke aanvraag van de rechthebbende kan het management van de begraafplaats een graf
gesloten verklaren. Gedurende de tijd dat een graf gesloten is, mag daarin geen andere bijzetting
plaatshebben, dan die van de stoffelijke overschotten van de personen die de rechthebbende in zijn
aanvraag met name heeft genoemd.
2.	Het management van de begraafplaats bepaalt in overleg met de rechthebbende de periode
waarvoor de in het eerste lid bedoelde sluiting geschiedt. Zij stellen de bijzondere voorwaarden vast
waaraan moet zijn voldaan alvorens het graf gesloten wordt verklaard.

Hoofdstuk 5
Voorschriften voor bijzetting
Artikel 14 Bijzettingen
1.	Het bijzetten van stoffelijke overschotten kan slechts plaatsvinden tot maximaal het aantal dat in de
overeenkomst is vermeld;
2.	Het recht tot begraven in een graf omvat voor de rechthebbende het recht daarin zelf te worden
begraven, tenzij het maximum bedoeld in het vorige lid reeds is bereikt;
3.	Geen graf mag worden geopend dan op last en onder toezicht van de begraafplaats.
4. Geen bijzetting geschiedt:
- zonder grafkist
- zonder overlegging van het schriftelijke verlof van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand;
- zonder identificatieformulier en geregistreerd nummer op de grafkist;
- wanneer grafkisten van een ander materiaal zijn gemaakt dan toegestaan volgens de Wet op de
Lijkbezorging;
- indien zich in de grafkist een, niet door de “Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen”
goedgekeurde plastic hoes bevindt of indien de grafkist van binnen is voorzien van zink;
- indien de uitvaartonderneming of rechthebbende een betalingsachterstand heeft of zich schuldig
heeft gemaakt aan verwijtbaar gedrag.
Geen bijzetting van de asbus vindt plaats:
- zonder dat de bus hermetisch is gesloten en daarop in onuitwisbare letters staat vermeld: naam,
voorletters, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene en het crematienummer.
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- zonder verklaring van het crematorium, waar de verbranding heeft plaatsgehad.
5.	Indien de bijzetting in een particulier graf plaats heeft, dient vooraf toestemming gegeven te
worden door de rechthebbende door middel van het ondertekenen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier. Als het een bijzetting van de rechthebbende betreft, volstaat de toestemming van
degene die opdracht tot de begrafenis heeft gegeven (niet zijnde de uitvaartonderneming).
6.	Bijzetting van een stoffelijk overschot of een asbus in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn
binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige
verlenging van een zodanige termijn dat de alsdan resterende huurperiode tenminste gelijk is aan de
wettelijk grafrusttermijn. De verlenging moet worden aangevraagd door de rechthebbende of indien
deze is overledene door diegene die in de uitvaart voorziet.
7.	Het afnemen en terugplaatsen van een gedenkteken en funderingsraam bij een bijzetting in, ruiming
of opgraving van, mag uitsluitend geschieden door of aanwijzing en onder toezicht van medewerkers
van de begraafplaats.

Artikel 15 Kennisgeving begraven en asbezorging
Degene die een bijzetting plaats wil doen vinden, geeft daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 36
uur voordat de bijzetting plaatsvindt, schriftelijk kennis aan de begraafplaats door middel van het daartoe
bestemde aanvraagformulier.

Artikel 16 Openen en sluiten van het graf
Het openen van enig graf voor een bijzetting of voor het bezorgen van as en het daarna sluiten van een
graf, evenals het bedienen van de hulpmiddelen daarbij benodigd mag uitsluitend geschieden door of op
aanwijzing en onder toezicht van medewerkers van de begraafplaats.

Hoofdstuk 6
Grafbedekking
Artikel 17 Plaatsen van grafbedekking
1.	De rechthebbende is verplicht binnen één jaar na de eerste bijzetting in het graf op het graf passende
grafbedekking te plaatsen en deze daarop geplaatst te houden.
2.	Het ontwerp van het te plaatsen en het wijzigen van een bestaand gedenkteken moet ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de administratie van de begraafplaats door middel van een
tekening waaruit de constructie blijkt. Op de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden
vermeld:
a. 	materiaalsoorten, hoofdafmetingen en maten van de onderdelen;
b.	de wijze waarop verschillende delen aan elkaar verbonden worden met de soorten en afmetingen
van
de daarbij te gebruiken materialen;
c.	de gewapende constructie (zoals betonraam) voor het daarop te plaatsen gedenkteken;
d.	de inscriptie die op het gedenkteken wordt aangebracht (met vermelding van de tekst, het
lettertype, de lakkleur), alsmede of het een ingeblazen, gefreesde of handgehakte letter betreft en
in het geval van een opgelegde letter de materiaalsoort en lettertype;
e.	de te gebruiken accessoires, de wijze waarop en plaats waar op het gedenkteken deze worden
aangebracht;
f.	de te gebruiken vulling.
Bij onvolledige of onjuiste vermelding van gegevens kan de vergunning geweigerd worden.
3.	Het plaatsen van een nieuw gedenkteken of het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats
aan een al bestaand gedenkteken, dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de werkdag waarop de
werkzaamheden plaatsvinden gemeld te worden aan de administratie van de begraafplaats.
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4.	Bij het niet nakomen van de verplichting gemeld in lid 1,
vervalt het recht op begraven in het graf en is het management van de begraafplaats gerechtigd het
graf, na verstrijken van de wettelijke grafrust, met alles daarop en daarin te ontruimen en het grafrecht
opnieuw uit te geven. Dit recht kan herleven als de rechthebbende alsnog binnen drie jaar zijn
verplichting nakomt en hij een boete betaalt die gelijk is aan 25% van het op dat moment geldende
huurbedrag.

Artikel 18 Schade veroorzaakt door gedenktekens
1.	Het gedenkteken wordt geacht voor rekening en risico van de rechthebbende of diens erfgen(a)m(en)
of degene aan wie de toestemming om een gedenkteken te plaatsen is verleend. Schade door welke
oorzaak ook ontstaan en/of vervolgschade aan derden is voor risico van deze persoon tenzij de schade
wordt veroorzaakt door het personeel van de begraafplaats.
2.	De in lid 1 bedoelde persoon is verplicht de aan een gedenkteken toegebrachte schade, met
uitzondering van die schade veroorzaakt door het personeel, op eerste aanschrijven te herstellen,
indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het management van de
begraafplaats het aanzien van de begraafplaats schaadt dan wel dat er een situatie ontstaat die gevaar
oplevert voor de begraafplaats en/of personeel en/of bezoekers van de begraafplaats.
3.	Indien binnen een jaar na de dag van de aanschrijving geen herstel of vernieuwing van het
gedenkteken heeft plaatsgevonden:
a.	is het management van de begraafplaats bevoegd tot verwijdering en vernietiging van het
gedenkteken, waarbij geldt dat de begraafplaats niet voor deze handeling aansprakelijk gesteld kan
worden;
b.	is het management van de begraafplaats bevoegd om over te gaan tot herstel of vernieuwing van
het gedenkteken op kosten van de in lid 1 genoemde persoon.
4.	Indien door schade of ondeugdelijke constructie een situatie is ontstaan die gevaar oplevert voor het
omvallen of inzakken van een gedenkteken of grafkelder kan het management van de begraafplaats
direct maatregelen treffen, waarbij artikel 23 niet van toepassing is.

Artikel 19 Vergunning en eisen aan het gedenkteken.
1.	Een vergunning tot plaatsen of wijzigen van een gedenkteken wordt slechts verleend aan de
rechthebbende van een particulier graf.
2.	Na verlening van deze vergunning moet het plaatsingsrecht volgens tarief worden voldaan.
3.	Het gedenkteken moet vervaardigd zijn van deugdelijk duurzaam materiaal.
4.	Het gedenkteken mag de buitenmaten van het graf niet overschrijden (zie artikel 20).
5.	Het gedenkteken dient geplaatst te worden op een betonnen funderingsraam van tenminste 8 cm
dikte en/of vier stiepen.
6.	Staande gedenktekens mogen niet hoger zijn dan 150 cm boven het maaiveld.
7.	De liggende stenen moeten een minimale dikte hebben van 5 cm.
8.	De staande stenen moeten een minimale dikte hebben van 10 cm.
9.	Gedenktekens van glas dienen een minimale dikte te hebben van 8 mm, moeten van gelaagd glas zijn
en mogen geen scherpe randen hebben.
10.	Banden dienen een minimale maat te hebben van 10 x 8 cm.
11.	Bij het gebruik van kiezel- of splitvulling (minimale doorsnede van 3 cm) tussen de banden
dient gebruik gemaakt te worden van betonplaatjes in het betonraam waar de vulling op wordt
aangebracht.
12.	Het gebruik van eterniet en andere milieubelastende stoffen is niet toegestaan.
13.	Inscripties en voorstellingen mogen niet in strijd met de goede zeden zijn.
14.	De begraafplaats kan ontheffing verlenen van de door hen vastgestelde regels.
15. De begraafplaats kan de vergunning weigeren indien:
a.	niet voldaan wordt aan de in dit artikel vastgestelde voorwaarden;
b.	het gedenkteken afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
d. de constructie van het gedenkteken ondeugdelijk is.
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Artikel 20 Afmetingen gedenktekens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Huurgraven
Dubbeldiep
Huurgraven
Dubbel breed
Urnengraven		
Urnengraven
Urnentuin
Urnengraven
Piramide
Urnengraven
Urnengalerij buiten
Urnengraven
Zuilen
Urnengraven
Zuilentuin
Kindergraven
Oud
Kindergraven
Nieuw

95 x 95 cm x 125 cm
190 x 95 cm x 125 cm
53 x 53 cm
75 x 90 cm
53 x 53 cm
53 x 53 cm
28 x 39 cm
20 x 20 cm
60 x 85 x 80 cm
75 x 90 x 90 cm

BxDxH
BxDxH
BxD
BxD
BxD
BxH
BxH
BxD
BxDxH
BxDxH

Artikel 21 Grafbeplanting
1.	Het is rechthebbende toegestaan grafbeplanting op het graf aan te brengen, mits deze bij volle
wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijdt en niet hoger wordt dan 150
cm. Medewerkers van de begraafplaats hebben het recht om zonder voorafgaande waarschuwing
beplanting te snoeien of te rooien. De kosten van snoeien en rooien kunnen bij de rechthebbende in
rekening worden gebracht.
2.	Het plaatsen van planten buiten de graven is niet toegestaan. Het management van de begraafplaats
heeft het recht om bepaalde soorten beplanting te weigeren of te verwijderen.
3.	Niet blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door
medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op
schadevergoeding.
4.	Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, zonder
voorafgaande waarschuwing door medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd.

Artikel 22 Onderhoud van de grafbedekking
1.	De rechthebbende is verplicht om schade aan het gedenkteken (waaronder breuk) of eventuele
andere aanbrengingen op zijn kosten te herstellen. De rechthebbende dient hiertoe zelf initiatief te
nemen. De schade moet in ieder geval hersteld zijn binnen zes maanden nadat dit schriftelijk door de
administratie van de begraafplaats is verzocht.
2.	Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden en/of te herstellen, kan
het management van de begraafplaats de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig
de gehele grafbedekking doen verwijderen.
3.	Het recht op begraven in een graf kan hierdoor vervallen en het management van de begraafplaats
is gerechtigd het graf, na o.a. het verstrijken van de wettelijke grafrust, met alles daarop en daarin
te ontruimen en het grafrecht opnieuw uit te geven. Dit recht kan herleven als de rechthebbende
alsnog zijn verplichtingen nakomt en hij tevens een boete betaalt die gelijk is aan 25% van het op dat
moment geldende huurbedrag.
4.	Aanleg en onderhoud van grafbeplanting van het gehuurde graf behoort niet tot de werkzaamheden
van de begraafplaats.
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Artikel 23 Verwijdering grafbedekking
1.	De grafbedekking kan na het verstrijken van de uitgiftetermijn of door een schriftelijke verklaring van
afstand of door het niet voldoen aan de bepalingen als bedoeld in artikel 22 door de begraafplaats
worden verwijderd.
2.	Het voornemen tot verwijdering vindt niet eerder plaats dan nadat de rechthebbende per brief
hierover is ingelicht. Ingeval het adres van de rechthebbende niet bekend is, vindt een oproep
plaats via het medelingenbord op de begraafplaats. Bij het graf wordt een verwijzing hieromtrent
aangebracht.
3.	Ingeval het onderhoud is afgekocht en de rechthebbende is overleden, stelt de administratie van
de begraafplaats eventuele nabestaanden in kennis van het voornemen tot verwijdering, zodat zij
in de gelegenheid worden gesteld, eventuele nalatige verplichtingen alsnog na te komen. Als de
nabestaanden onvindbaar zijn of niet reageren, vindt een oproep op het mededelingenbord van de
begraafplaats plaats. Bij het graf wordt een verwijzing naar deze mededeling aangebracht.

Artikel 24 Risico
De in artikel 19 en 21 bedoelde grafbedekking wordt geacht voor rekening en risico van de
rechthebbende of gebruiker te zijn aangebracht. Schade als gevolg van vermissing, brand, vorst, storm,
wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken, of
ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van een gedenkteken ten behoeve van een bijzetting en
eventuele vervolgschade voor derden is voor rekening van de rechthebbende.

Hoofdstuk 7
Ruimen van graven
Artikel 25 Ruiming en herbegraving
1.	De rechthebbende van een graf kan bij de administratie van de begraafplaats een aanvraag indienen
om de stoffelijke resten te doen verzamelen om deze tegen de op dat moment geldende vergoeding
opnieuw in dezelfde grafruimte te plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te herbegraven of te
cremeren.

Artikel 26 Vervallen van de grafrechten
De grafrechten vervallen:
1.	door het aflopen van de uitgiftetermijn;
2. indien de rechthebbende afstand doet van het grafrecht;
3.	indien de betaling van het onderhoudscontract, overschrijvingskosten of kosten ten behoeve van
verlenging van een grafrecht, ondanks aanmaning, niet binnen drie maanden na aanvang van die
termijn is geschied;
4.	indien de rechthebbende of gebruiker, ondanks aanmaning, in verzuim blijft een op grond van dit
reglement op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;
5.	indien de rechthebbende van het graf is overleden en het recht niet binnen zes maanden is
overgeschreven;
6.	in de gevallen als bedoeld in de vorige leden vindt geen enkele terugbetaling plaats;
7.	het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken en/of beplanting kan gedurende drie maanden
voor het vervallen van een grafrecht door een rechthebbende van het graf worden verwijderd. Na het
vervallen van het grafrecht kunnen zijn geen aanspraak op deze voorwerpen doen gelden.
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Hoofdstuk 8
Instandhouding historische graven
Artikel 27 Lijst
1.	De administratie van de begraafplaats kan een lijst bijhouden van graven die van historische betekenis
zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.
2.	Alvorens tot ruiming van graven of verwijdering van gedenktekens wordt overgegaan, onderzoekt de
administratie van de begraafplaats of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden
bijgeschreven.
3.	Het management van de begraafplaats beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van
grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

Hoofdstuk 9
Aansprakelijkheid en verplichtingen
Artikel 28 Aansprakelijkheid
De begraafplaats is niet aansprakelijk voor schade aan en vermissing van voorwerpen van
rechthebbenden, waaronder begrepen gedenktekens, tenzij de schade of vermissing is veroorzaakt door
opzet of grove schuld van de begraafplaats of van haar medewerkers.

Artikel 29 Wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten
Indien de rechthebbende in gebreke blijft te voldoen aan een van zijn verplichtingen tot betaling van
een geldsom, is hij aan de begraafplaats de wettelijke rente verschuldigd met ingang van de dag na die
waarop het geldbedrag uiterlijk betaald had moeten zijn tot aan het moment van algehele voldoening en
heeft de begraafplaats jegens hem recht op betaling van de buitengerechtelijke incassokosten, berekend
volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 30 Inwerkingtreding
Aldus vastgesteld door de besloten vennootschap Monuta Begraafplaats Exploitatie, gevestigd te
Apeldoorn april 2015.
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