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GRAFAKTE

Het Parochiebestuur van de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Kampen, tevens het bestuur vormend van de R.K. Begraafplaats, gelegen aan de Rondeweg te IJsselmuiden, verleent hierbij aan:

(naam)_____________________________________________

(adres)_____________________________________________

(woonplaats)_________________________________________

hierna te noemen de rechthebbende,
voor een termijn van _______ jaren vanaf _____________
het uitsluitend recht van gebruik op:
- een eigen familiegraf;
- een eigen dubbelgraf;
- een eigen enkel graf, bestemd voor 1 persoon;
- een eigen kindergraf;
- een eigen urnengraf, bestemd voor het plaatsen van een of meerdere asbussen.

Dit graf is gelegen in perk ________ no. _________





Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van bovengenoemde begraafplaats, vastgesteld d.d. 6 januari 1997, 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 11 van dit reglement.

Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig het in artikel 7a bepaalde, en zijn eigendom van rechthebbende; zij moeten door de rechthebbende goed onderhouden worden (zie artikel 8 c.)
Door mede-ondertekening van deze akte geeft rechthebbende zijn toestemming tot het ruimen van het graf en het verwjideren van voorwerpen op het graf drie maanden , nadat het grafrecht, door welke oorzaak ook, geëindigd is. Voor een urnenkelder geldt, dat deze na drie maanden, nadat het grafrecht, door welke oorzaak ook, geëindigd is, vervalt aan de parochie en de as verstrooid wordt.

Kampen, _____________________________

De rechthebbende:                                  namens het bestuur:

_____________________               ______________________





**************************************************
Het hiervoor beschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. _____________________ overgeschreven ten name van:

(naam)______________________________________________

(adres)______________________________________________

(woonplaats)__________________________________________

Kampen, _______________________
**************************************************
Het hiervoor beschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. _____________________ overgeschreven ten name van:

(naam)______________________________________________

(adres)______________________________________________

(woonplaats)__________________________________________

Kampen, _______________________
**************************************************
Het hiervoor beschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. _____________________ overgeschreven ten name van:

(naam)______________________________________________

(adres)______________________________________________

(woonplaats)__________________________________________

Kampen, _______________________
**************************************************
Het hiervoor beschreven recht is op verzoek van de rechthebbende d.d.__________________ overeenkomstig artikel 4 van het reglement van de begraafplaats verlengd tot________________

Kampen, _______________________
**************************************************

REGLEMENT
VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS
van de

R.K. PAROCHIE

O.L.VROUW TEN HEMELOPNEMING

te

KAMPEN


ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

a.	De begraafplaats is gelegen aan de Rondeweg te IJsselmuiden en behoort in eigendom aan de Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Kampen, in deze vertegenwoordigd door het bestuur van de parochie.

b.	Het terrein is bestemd voor het begraven van overledenen en het begraven of bijzetten van asbussen en is doorlopend voor eenieder toegankelijk.

c.	Het Parochiebestuur is verantwoordelijk voor de wettelijke verplichting tot het voeren van de administratie van de begraafplaats. Deze administratie bevat in ieder geval een register van overledenen met vermelding van hun registratienummer en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, alsmede een dergelijk register van de bewaarde asbussen. Deze registers liggen voor iedereen ter inzage. Daarnaast wordt een administratie gevoerd betreffende het nabestaandenbestand grafrechten, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden en gebruikers worden geregistreerd.

d.	Het boekjaar van de begraafplaats loopt van 1 januari tot en met 31 december. Alle rechten, verleend in het eerste half jaar worden geacht te zijn verleend per 1 januari daaraan voorafgaand. Alle rechten verleend in het tweede halfjaar worden geacht te zijn verleend per 1 januari daaropvolgend.

e.	Het bestuur van de parochie kan voor het voeren van deze administratie een beheerder aanwijzen.

f.	De beheerder, aangewezen door het Parochiebestuur, is daardoor bevoegd opdrachten het beheer betreffende en grafrechten namens het bestuur te verlenen. De eindverantwoordelijkheid blijft berusten bij het Parochiebestuur.

e.	Bij de beheerder ligt een indelingstekening van de begraafplaats ter inzage.

f.	Het Parochiebestuur is gebonden aan dit reglement en aan het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland


GRAVEN

Artikel 2

Op de begraafplaats worden de volgende graven onderscheiden:
a. eigen graven:	waarin drie personen boven elkaar worden begraven, te bepalen door de rechthebbende.
b. algemene graven:	waarin drie willekeurige personen worden begraven. Er worden geen grafrechten geheven, enkel de delfkosten. Het gebruik wordt slechts voor 10 jaar verleend.
c. kindergraven:	in een kindergraf worden een of meer overleden kinderen begraven, die niet ouder zijn dan 12 jaar. Dit is geen familiegraf.
Met uitzondering van een algemeen graf is bijzetting van asbussen toegestaan door een erkende begrafenisondernemer of zijn gemachtigde of door derden (de gemeente).
d. urnengraf:	waarin een of meerdere asbussen kunnen worden bijgezet.
f. algemeen urnengraf:	bestemd voor het begraven van een of meerdere asbussen waarvan het gebruiksrecht voor minimaal 20 jaar is vastgesteld, indien de rechthebbende dit wenst.
e. grafkelders:	alleen toegestaan op een door bestuur aangewezen perk.


BEGRAVINGEN

Artikel 3

a.	Het verzoek om een grafruimte moet tijdig geschieden aan de beheerder onder overlegging van het verlof tot begraving en bewaring van een asbus, alsmede de naam, de voornamen, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene en de naam en adres van degene, op wiens naam het graf moet worden gesteld (rechthebbende).

b.	Een begraving geschiedt op een met de beheerder overeengekomen tijdstip.

c.	De lijkkist en asbus moeten zijn voorzien van een registratienummer.

d.	Ook indien een eigen graf geheel bezet is, blijft het mogelijk daarin een asbus te laten bijzetten.

e.	Het delven van een graf geschiedt in opdracht van het bestuur door derden.

f.	De betaling van het verschuldigde bedrag aan grafrechten en delfkosten moet via de begrafenisondernemer geschieden aan de penningmeester van het Parochiebestuur.


GRAFRECHTEN

Artikel 4

Het bestuur verleent grafrechten uitdrukkelijk voor de tijd, gedurende welke het terreingedeelte, waarin zich de graven, grafkelders of urnengraven bevinden, tot de begraafplaats blijft behoren en voor de tijd dat de begraafplaats in exploitatie blijft. Aan de toegekende grafrechten kan geen titel ontleend worden zich te verzetten tegen bestemmingsverandering van de begraafplaats of tegen de voorgenomen sluiting of gesloten verklaring van de begraafplaats.
Dit grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd grafakte.

a.	Het bestuur kan aan een meerderjarig persoon het recht verlenen om voor minimaal 20 jaar een eigen grafruimte te huren voor hemzelf en/of zijn familieleden tot in de vierde graad. Dit recht kan telkens met 10 jaren worden verlengd. Een rechthebbende kan binnen twee jaren voor de afloop van de termijn schriftelijk verlenging van zijn rechten aanvragen voor een aansluitende termijn van tien jaren of een veelvoud daarvan.

b.	Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor bijzetting en tot het herplaatsen darvan na een bijzetting en het plaatsen van een tekst cq. aanpassen van een tekst op het grafteken dient te geschieden met toe stemming van de rechthebbende.

c.	De huurder c.q. gebruiker is verplicht zijn adres alsmede wijziging daarvan door te geven aan de beheerder.

d.	Na overlijden van de huurder of gebruiker moet een persoon aangewezen worden, die als rechthebbende optreedt.

e.	Het bestuur zal uiterlijk één jaar voor het verstrijken van de grafrechttermijn de huurder hierop attenderen. en de voorwaarden bekend maken, waaronder deze grafrechten verlengd kunnen worden voor een termijn van 10 jaar of een veelvoud daarvan.

f.	Het bestuur heeft het recht binnen drie maanden nadat het grafrecht, door welke oorzaak ook, is verlopen, het graf te doen ruimen of de urnenkelder te legen, zulks na kennisgeving aan de rechthebbende.

g.	Als het adres van rechthebbende niet meer bekend is, zal het verstrijken van de grafrechttermijn worden medegedeeld bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats.

h.	De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend, wanneer het onderhoud van het graf zich naar het oordeel van het bestuur niet bevindt in kennelijke staat van verwaarlozing en op de voorwaarden, geldend op het tijdstip waarop de verlenging ingaat en volgens de alsdan geldende tarieven.

i.	Wanneer in een eigen graf of urnengraf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen, een bijzetting heeft plaatsgevonden, wordt de lopende termijn van het grafrecht verlengd, indien daarvan tien of meer jaren verstreken zijn, en wel met tien jaren, te rekenen vanaf de datum van bijzetting.


VERVALLEN GRAFRECHTEN

Artikel 5

Grafrechten vervallen:

a.	Door het verlopen van de gestelde termijn.

b.	Als bij overlijden van de rechthebbende geen rechtverkrijgende is aangewezen.

c.	Indien de rechthebbende bedoeld in artikel 4 niet op het aflopen van de termijn heeft gereageerd.

d.	Als de begraafplaats vanwege de burgerlijke of kerkelijke overheid geheel of gedeeltelijk wordt gesloten.

e.	Indien de betaling van een overeengekomen verlenging van het recht niet binnen een jaar is voldaan.


ASBUSSEN

Artikel 6

a.	Asbussen kunnen op de begraafplaats bewaard worden door bijzetting in een bestaand graf, en op een bestaand graf in een urn, die hecht met de ondergrond is verbonden of in een urnengraf.

b.	Voor het vestigen van een recht op het bewaren van een asbus gelden dezelfde bepalingen als voor een lijkbegraving.

c.	Ruiming van een asbus, na het vervallen van het recht op bewaring, geschiedt door verstrooiing van de as.

d.	Verwijderen van een asbus, die is bijgezet, mag alleen geschieden met toestemming van de rechthebbende. Een asbus dient minimaal twintig jaar bewaard te worden, indien de rechthebbende dit wenst.


GRAFTEKENS

Artikel 7

Het Parochiebestuur kan bepalingen vaststellen, waaraan graftekens moeten voldoen, voor wat betreft afmeting, vorm, versiering en opschrift:

a.	Op de begraafplaats worden toegelaten liggende zerken met de afmeting 190x90 cm en staande graftekens niet hoger dan 120 cm, alsmede grafbeplanting tot ± 120 cm hoogte. Dekplaten van urnengraven moeten de afmeting hebben van 60 x 60 cm en van wit marmer zijn. Beplanting is daar niet toegestaan.

b.	Het grafteken is eigendom van de rechthebbende en kan alleen op het eigen graf worden geplaatst.

c.	Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen die zich op de graven bevinden.

d.	Voor schade aan de voorwerpen c.q. vermissing ervan is het bestuur alleen dan aansprakelijk, voor zover deze risico's door de aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt.

e.	Indien binnen drie maanden na het eindigen van het grafrecht de voorwerpen niet zijn verwijderd, is het bestuur gerechtigd deze te doen verwijderen.

f.	De huurtijd van het recht tot plaatsing van een grafteken loopt gelijk met die van de grafrechten.


TARIEVEN GRAVEN

Artikel 8

Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht en voor bijzettingen worden tarieven geheven.

Het tarief voor het grafrecht is samengesteld uit:

a.	een bedrag voor de huur van de grafruimte voor de duur van het grafrecht;

b.	een bedrag ter bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren algemeen onderhoud van de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht;

c.	een bedrag ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken en/of de grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht.


ONDERHOUD GRAVEN

Artikel 9

a.	Het onderhoud van een eigen graf komt ten laste van de huurder.

b.	Graftekens en beplanting op het graf moeten ten genoegen van het bestuur worden onderhouden.

c.	Wanneer het onderhoud van een grafteken wordt verwaarloosd, zal de rechthebbende schriftelijk worden gesommeerd dit onderhoud te doen plaatsvinden. Na drie maanden kan het bestuur het onderhoud op kosten van de huurder doen plaatsvinden, of het grafteken doen verwijderen.


SLOTBEPALINGEN

Artikel 10

Het bestuur behoudt zich het recht voor de begraafplaats voor begravingen en voor het bijzetten van asbussen te sluiten of gesloten te verklaren.

Artikel 11

Uitsluitend de betalingen voor begravingen waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden door het bestuur aan rechthebbende gerestitueerd.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van resten en/of graftekens naar een andere begraafplaats.

Artikel 12

Het bestuur behoudt zich het recht voor, ook nadat grafrechten zijn verleend, om canonieke redenen begraving van een overledene en met name de bijzetting te weigeren, onder teruggave van de reeds betaalde rechten, of alleen de begraving op een bepaald gedeelte van de begraafplaats toe te staan.

Artikel 13

Belanghebbenden kunnen omtrent handelingen betreffende de begraafplaats bij het bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal daarop binnen een maand schriftelijk reageren.

Artikel 14

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Kampen.

Artikel 15

Het bestuur behoudt de bevoegdheid om wijzigingen in dit reglement aan te brengen met goedkeuring van de Aartsbisschop van Utrecht.

Artikel 16

Bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de begraafplaats betreffende, vervallen bij het in werking treden van dit reglement.

Artikel 17

De tarieven van grafrechten en delfkosten zijn in de bijlage vermeld.



Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het Parochiebestuur van de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Kampen d.d. 6 januari 1997
en goedgekeurd door de Aartsbisschop van Utrecht
d.d. 4 december 1996 (machtiging FH 1878-96-AE).
en van toepassing verklaard met ingang van 6 januari 1997.

Het bestuur van de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Kampen.




          de voorzitter                                     de secretaris

voor afgifte en beheer:
	<naam administrateur begraafplaats>
	<straat met huisnummer>
	<postcode en woonplaats>
	Tel: <telefoonnummer>

********************************************
BIJLAGE
Bijlage als bedoeld in artikel 17 van het Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Kampen.

Tarieven grafrechten:

voor eigen graven:

a. huur voor de eerste 20 jaar                    € ________________

b. verlenging per 10 jaar                           € ________________


Tarieven grafdelven:

Het tarief, welke door de Gemeente Kampen aan het Parochiebestuur voor het delven van een graf in rekening wordt gebracht, bedraagt (incl. BTW):

a. voor volwassenen en kinderen van 1 t/m 12 jaar
€ ________________

b. voor kinderen beneden 1 jaar                € ________________

* * * * * * *

REKENINGNUMMER POSTBANK

80 61 68

ten name van

R.K. PAROCHIEBESTUUR

KAMPEN


