Akte verlenging grafrecht voor een particulier graf
De R.K. Parochie Heilige Lebuinus te Deventer, adres Kerkstraat 1 – 7412 XM, eigenaresse van de
begraafplaats te …………….., gelegen aan de ………………….. te …………………., gemeente ………………………..,
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 51 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een
parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland door:
J.J.J. Grobbée, vice-voorzitter, en T.A.H.P. Bouwman, secretaris
verleent aan:
verleent aan:
(naam)
(adres)
(postcode en woonplaats)
(telefoonnummer)
(e-mail)

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

hierna te noemen de rechthebbende,
een verlenging voor een termijn van 10 jaren van het uitsluitend recht van gebruik op
- een particulier dubbel graf, bestemd voor twee overledenen dan wel één overledene en één
asbus /urn;
- een particulier enkel graf, bestemd voor één overledene;
- een particulier kindergraf, bestemd voor één overledenen;
- een particulier urnengraf, bestemd voor het begraven van een of twee asbussen.
Dit graf is gelegen in vak … no. …
Naam overledene(n)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Op grond van art. 8, tweede lid, van Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen staande
onder het bestuur van de Rooms Katholieke Heilige Lebuinus parochie gevestigd te Deventer eindigt
het grafrecht (na deze verlenging) op ……………………………… .
Grafrecht
Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het reglement van de begraafplaats voornoemd,
zoals dat vanaf 1 oktober 2014 van toepassing is, met name voor de tijd, waarop het terreingedeelte,
waarin zich dit graf bevindt, in de exploitatie tot de begraafplaats blijft behoren en onder
voorbehoud tot het weigeren van een begraving in bijzondere omstandigheden, ingevolge artikel 16.
Het bestuur is gerechtigd het reglement te wijzigen. Rechthebbende verklaart hierbij een exemplaar
van het reglement van de begraafplaats te hebben ontvangen.

Adreswijziging
Volgens de bepalingen van het reglement is de rechthebbende verplicht adreswijzigingen aan het
bestuur door te geven en dienen de rechtverkrijgenden na het overlijden van de rechthebbende een
nieuwe rechthebbende aan te wijzen en bekend te maken. Het recht is op omschreven wijze
overdraagbaar.
Verlenging
Dit recht kan met perioden van tien jaar verlengd worden, telkens tegen de alsdan geldende tarieven
en voorwaarden. Het bestuur zal tijdig de rechthebbende berichten over het aflopen van een
termijn.
Grafteken en grafbeplanting
Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig de afzonderlijke
Voorschriften, behorende bij het genoemde reglement. Bijzetting van asbussen of urnen in een
familiegraf of een dubbelgraf is toegestaan. Grafteken en/of grafbeplanting moeten door de
rechthebbende goed onderhouden worden. De rechthebbende heeft het recht binnen drie maanden
nadat het grafrecht, door welke oorzaak ook, geëindigd is, de voorwerpen op het graf te doen
verwijderen. Drie maanden na het eindigen van het grafrecht is het bestuur gerechtigd om zelf tot
verwijdering over te gaan. Het bestuur aanvaardt het grafteken, de beplanting en de voorwerpen op
de graven niet in beheer en stelt zich voor de schade niet aansprakelijk.
Ruiming
Door mede ondertekening van deze akte is rechthebbende er van op de hoogte dat het bestuur tot
verwijdering van de voorwerpen op het graf kan overgaan drie maanden nadat het grafrecht –door
welke oorzaak dan ook- geëindigd is en het graf c.q. de asbus kan ruimen.
Bedrag grafrecht
Ingevolge artikel 44 van het reglement voornoemd is aan het bestuur verschuldigd de som van €
…………..,- , bestaande uit:
a. een bedrag van € ……………. voor de verlenging van het grafrecht;
b. een bedrag van € ……………. ter bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren
algemeen onderhoud van de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht;
Getekend te ………………………… op ……………………………….
De rechthebbende:

Het parochiebestuur,
J.J.J. Grobbée, vice-voorzitter
T.A.H.P. Bouwman, secretaris
namens dezen:

…………………………………………

…………………………………………..

