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1.
Begripsbepalingen
Onder graftekens worden verstaan grafopstanden zoals zerken, kruizen, stèles van
welke aard dan ook.
Het plaatsen van graftekens, zowel herplaatsen en het wijzigen van de vormgeving,
materiaalgebruik of maatverhouding vereist goedkeuring van het bestuur. Tevens is
van toepassing het bepaalde in het Reglement van de Stichting St. Catharina Kerkhof, in het bijzonder artikel 6.2 en hoofdstuk VII (art. 27 t/m 31).
2.
Oppervlakte
Afhankelijk van de ter plaatse beschikbare ruimte is de basismaat voor een enkel
graf 200 x 100 cm, van een kindergraf 55 x 40 cm en van een urnengraf 60 x 40 cm.
3.
Rooilijn
Een grafteken dient binnen de aangegeven rooilijn geplaatst te worden.
4.
Fundering
Voor elke grafopstand is een fundering vereist. Bij graftekens met de omvang van de
grondmaat: minimaal 4 stuks betonnen- of kunststof paaltjes van tenminste Ø 10 cm
en tot minimaal 200 cm diepte.
5.
Materiaalkeuze
Van bestendige kwaliteit of samenstelling, zodanig dat het grafteken de duur van
20 jaren kan doorstaan.
6.
Monumentale zone
Graftekens in de als monumentaal aangemerkte zone moeten behalve het voorgeschrevene in de punten 2, 3 en 4 voldoen aan bijzondere voorwaarden, te bepalen
door het bestuur.
7.
Graf- en Urnenkelders
Bestaan uit geprefabriceerde elementen.
8.
Urnen
Kunnen geplaatst in het columbarium, op het urnenveld in een urnenkelder, op een
bestaand graf, mits dit geschiedt op onwrikbare wijze en de aard en constructie van
het bestaand grafteken daarvoor geschikt is, of in een bestaand familiegraf.
9.
Minimale voorziening
Wanneer er geen grafteken wordt geplaatst is tenminste een markering vereist.
10. Bijzetting
Bij bijzetting dient het grafteken uiterlijk 24 uur voor de begraving te zijn verwijderd, zodanig dat het graf kan worden gedolven en de fundering getoetst aan het
voorgeschrevene in punt 3 voornoemd.
11. Teksten / inscripties
Mogen voor nabestaanden, bezoekers en naar oordeel van het bestuur, niet grievend
zijn.
12. Beplantingen en decoraties etc.
Geen wildgroei zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Het is niet toegestaan banken
te plaatsen.
13. Werkzaamheden
Rechthebbende attendeert bij het verstrekken van opdrachten de uitvoerder(s) op
de daartoe geldende regels van het huishoudelijk reglement, aangekondigd bij de
ingang.
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14.

15.

Staat van onderhoud grafteken
Periodiek worden graftekens geschouwd en op grond daarvan naar onderhoud en
kwaliteit beoordeeld.
Zodra blijkt dat er sprake is van verval wordt rechthebbende schriftelijk geïnformeerd.
Categorie 1. Rechthebbende wordt geadviseerd om onderhoudswerkzaamheden
(te doen) uitvoeren ter beperking van verdere schade;
Categorie 2. Er is sprake van ernstige gebreken zodanig dat herstel op korte
termijn noodzakelijk is.
Categorie 3. Zodanige staat van verval dat het bestuur zal overgaan tot verwijdering van het grafteken ongeacht een eventueel nog geldend grafrecht.
Grafrecht
Indien uit de administratie blijkt dat de betaling van het grafrecht over een nieuw
ingetreden periode niet is ontvangen, valt de graflocatie vrij ter beschikking aan het
bestuur onder verwijzing naar art. 31 van het reglement.
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16. Afdekplaat urnplaats columbarium
De afdekplaat dient aan het onderstaande te voldoen:
1. Afmeting: vooraf inmeten in desbetreffende urnplaats.
2. Type steen: van duurzaam (steenachtig) materiaal.
3. Plaatsing en bevestiging dient deskundig te gebeuren.
Een doorzichte glazen afdekplaat is niet toegestaan.
17. Sierurnen
sierurnen dienen van deugdelijk materiaal te zijn;
per vak mogen maximaal 2 sierurnen worden geplaatst;
uitgifte van een vak geschiedt in overleg met het bestuur;
plaatsen en verwijderen van sierurnen geschiedt na goedkeuring van het
bestuur en de daarvoor aangewezen deskundige;
bloemstukken mogen aan de voet van de urnenwand worden neergelegd;
De Stichting St. Catharina Kerkhof is nimmer aansprakelijk voor diefstal van of
schade aan de sierurnen op welke manier dan ook ontstaan.
18. Strooiveld
Alvorens de as kan worden verstrooid dient men een aanvraag in te dienen bij het
bestuur (via de administratie). De as dient te worden verstrooid op het veld aan de
voorzijde van het columbarium.
Verstrooiing van de as in aanwezigheid van de nabestaanden kan geschieden door
een medewerker van de Stichting St. Catharina Kerkhof maar mag evenzo door de
familie worden uitgevoerd.
De as kan ook worden verstrooid zonder dat de nabestaanden hierbij aanwezig zijn.
Het plaatsen van gedenktekens of andere voorwerpen op of bij het strooiveld is niet
toegestaan.
Geplaatste objecten zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd.
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