VOORSCHRIFTEN
VOOR GRAFBEDEKKING
OP DE

BEGRAAFPLAATS BERKENRODE
VAN DE R.K. PAROCHIE H. BAVO TE HEEMSTEDE
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Deze voorschriften behoren tot artikel 19 van het Reglement voor het beheer van
de begraafplaats Berkenrode te Heemstede
Artikel 1
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belangstellende het indelingsplan
van de begraafplaats ter inzage.
Artikel 2
a. Algemene graven en kindergraven
Toegelaten wordt uitsluitend een grafbedekking met een buitenmaat van maximaal
60x40 cm en 70 cm hoogte.
b. Familiegraven en huurgraven
Toegelaten worden uitsluitend grafbedekkingen met een buitenmaat van maximaal
190x90 cm en 100 cm hoogte.
c. Eigen urnengraven
Toegelaten worden uitsluitend grafbedekkingen met een buitenmaat van maximaal
40x40 cm en een hoogte van 70 cm per graf (van 100x100 cm voor 2 asbussen).
Indien een graf voor een tweede asbus zal worden benut dient daartoe tekstruimte
voor worden vrijgehouden.
Artikel 3
Grafbedekkingen mogen alleen op een doelmatige fundering ten genoegen van het
bestuur worden geplaatst.
Artikel 4
Eventuele grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf met een
maximale hoogte van 100 cm.
Artikel 5 geldend vanaf 1 maart 2014
a. Grafbedekkingen mogen geen gevaar opleveren.
b. Inscripties mogen niet storend of grievend zijn in algemene zin en/of voor
nabestaanden of bezoekers.
c. Het plaatsen van een bedrijfsnaam of enige andere vorm van reclame alsmede het
plaatsen van een commerciële tekst op grafbedekkingen is niet toegestaan.
Ook symbolen of uitingen van niet Christelijke religies zijn niet toegestaan.
d. Indien gehandeld wordt in strijd met het voorgaande, zal het bestuur de
rechthebbende schriftelijk manen de grafbedekking in overeenstemming te brengen
conform het gestelde in lid. a, b of c.
e. Indien binnen een maand na dagtekening van de maning door de rechthebbende
geen gevolg is gegeven aan het verzoek van het bestuur, zal door het bestuur aan
derden opdracht gegeven worden om de grafbedekking geheel of gedeeltelijk te
verwijderen. De kosten hiervan zullen op de rechthebbende verhaald worden.
Artikel 6
Indien rechthebbende een grafbedekking wenst te plaatsen die afwijkt van hetgeen is
bepaald in artikel 2 van deze voorschriften, kan het Parochiebestuur dit toestaan, mits
het ontwerp daarvan tevoren door het Parochiebestuur is goedgekeurd.
Artikel 7
De uitvaartverzorgers en leveranciers van grafbedekkingen dienen zich aan het
reglement van de begraafplaats te houden.
Artikel 8
Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt het reglement van de
begraafplaats:
1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van
stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen geschied uitsluitend door het
personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het Parochiebestuur, door
derden. Het Parochiebestuur kan toestemming geven aan de nabestaanden zelf
onder begeleiding een bijdrage te leveren aan het bijzetten van asbussen, het laten
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dalen van de kist en het dichten van het graf. Het Parochiebestuur geeft aan hen,
die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud
van de graftekens en/of beplantingen, gelegenheid om hun werkzaamheden te
verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de
aanwijzingen van het personeel. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op
zon- en feestdagen, tijdens plechtigheden in de kerk en tijdens begravingen. Op
zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht in
opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de
nabestaanden toegestaan.
2. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te
worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens de aanwijzing van het
personeel.
Artikel 9
Vóór het plaatsen van een grafbedekking en voor het bijzetten van een urn dient de
rechthebbende – of de leverancier namens de rechthebbende - schriftelijk op te vragen
bij de beheerder: de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de
overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding
van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de administrateur
schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.
Artikel 10
Een grafbedekking dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch
uiterlijk 24 uur voor de begraving in opdracht van de rechthebbende zodanig van het
graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven.
Artikel 11
Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend
op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Voor bezoekers is de begraafplaats toegankelijk
van zonsopgang tot zonsondergang. Honden dienen te zijn aangelijnd.
Artikel 12
De beheerder neemt klachten in ontvangst bij vermeende hinder van beplanting niet tot
het graf behorende.
Artikel 13
Alleen de door het personeel aangewezen paden mogen worden bereden door
vervoersmiddelen. Vervoersmiddelen met een te hoge wieldruk of te grote afmetingen
kunnen de toegang tot de begraafplaats geheel ontzegd worden.
Artikel 14
Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen ten minste 16 jaar oud te
zijn en naar het oordeel van het personeel behoorlijk gekleed. Gebruik van
radioapparatuur is verboden.
Artikel 15
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of
zaken op de begraafplaats.
Artikel 16
Ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel. Er kan geen beroep
worden gedaan op het personeel van de begraafplaats. In bijzondere omstandigheden
kan een verzoek om assistentie gericht worden aan de beheerder.
Aldus vastgesteld op 13 september 2004
Aangepast per 1 maart 2014
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