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Reglement op het beheer van de begraafplaatsen Eikenhof 
 

aan de Eikensingel te Haulerwijk. 
 
 
 

Artikel I (Algemene bepalingen) 
1. Het beheer van de begraafplaatsen Eikenhof berust bij de stichting beheer 

begraafplaats  ”Eikenhof” te Haulerwijk. (hierna te noemen: de stichting) 
 

2. De administratie van het grafregister wordt voor het bestuur van de stichting 
gevoerd door een daarvoor aangewezen administrateur. 
Het grafregister wordt in duplo gehouden bij de administrateur van de 
stichting. 
 

3. Voor het onderhoud van de begraafplaats(en) is het bestuur van de stichting 
verantwoordelijk. 

 
4. Het is aan niemand buiten de grafdelver vergund op de begraafplaats te 

graven of aan de graven of graftekens veranderingen aan te brengen, dan wel 
grafstenen of graftekens of monumenten aan te brengen, dan wel grafstenen 
of graftekens of monumenten van de begraafplaats(en) te verwijderen of te 
verplaatsen, tenzij het bestuur van de stichting daarvoor toestemming heeft 
verleend. 
 

5. Het bestuur van de stichting bepaald, voor zover daarin niet bij een besluit is 
voorzien, wanneer de begraafplaats(en) voor begravingen en voor bezoek zijn 
opengesteld. Kinderen beneden de 12 jaar hebben alleen toegang tot de 
begraafplaats(en) onder geleide van volwassenen. 
Het betreden van de begraafplaats geschied voor eigen risico. 
 

 
Artikel II (De graven) 

1. De begraafplaats(en) zijn verdeeld in vakken en rijen. (waarin verder de 
graven door nummers zijn aangegeven) 

 
2. Van elke uitgifte van een graf wordt een grafbewijs uitgereikt, waardoor het 

recht tot begraven in een bepaald graf ontstaat, waaraan verbonden het 
uitsluitend recht tot begraven voor 20 jaar. 
 

3. Slecht 1 persoon wordt tegenover het bestuur van de stichting als gerechtige 
tot een graf erkend en wel de in het grafregister aangegeven persoon, die 
tevens verantwoordelijk is voor de staat en het onderhoud van de op het graf 
gestelde werken. 
 

4. Voor het verlenen van het recht tot begraven in een graf is verschuldigd een 
voor dat tijdstip bepaald bedrag, het welk is vastgesteld op de bestuurs-
vergadering en in de notulen is vastgelegd. 
 



5. Voor het verlenen van het recht tot begraven in het graf voor nog eens de 
periode van 10 jaar (verlenging) zie artikel II 2, is eveneens verschuldigd een 
voor dat tijdstip bepaald bedrag het welk is vastgesteld op de bestuurs-
vergadering en in de notulen is vastgelegd. 
 

6. Her begraving in bestaande graven op de oude begraafplaats, kan niet meer 
plaatsvinden (wet op de lijkbezorging). 
Mits voor de wijziging van het reglement, de namen van personen al reeds bij 
het bestuur bekend waren. 
 

7. Wanneer een rechthebbende van één of meer grafruimten overlijdt, komen de 
rechten tot grafruimten toe aan de overblijvende rechthebbende 
(echtgeno(o)t(e) of partner). 
Bij ontstentenis van deze, moeten zijn erfgenamen binnen een jaar aan de 
administrateur van de stichting mededelen, wie hunner rechthebbende is van 
de rechten tot de overblijvende grafruimte(n). 
Bij de overschrijving van de rechten tot één of meer graven, wordt een recht 
geheven die door het bestuur is vastgesteld. 
Na betaling van de overschrijvingskosten worden de rechten met betrekking 
toe het betreffende graf op naam van de nieuwe rechthebbende gesteld. 
Voldoen de erfgenamen niet aan deze bepaling, dan vervallen de rechten van 
de betreffende graven aan de stichting. 
 

     7a. Zij die hun rechten hebben verloren, kunnen in hun rechten worden hersteld,  
na een schriftelijk schrijven aan het bestuur. Het bestuur zal hierover een 
beslissing nemen. 

 
8. De grafruimten op de begraafplaats(en) worden aan iedere rechthebbende 

toegewezen door de administrateur/beheerder van de stichting. Zij worden 
berekend op een oppervlakte van 2,4 x 1,1 meter. 

 
9. Grafzerken en monumenten worden toegelaten, wanneer zij geen grotere 

lengte en breedte en hoogte hebben dan 2,00 x 0,90 x 1,35 meter. 
           Voor dubbele grafwerken 2,00 x 1,80 x 1,35 meter. 

Het plaatsen van bomen of struiken op een graf is niet toegestaan. 
 

10. De stichting blijft eigenaar van de graven en wordt eigenaar van de 
grafzerken, monumenten en andere grafwerken door de plaatsing hiervan. 
 

11. Grafzerken, monumenten en andere grafwerken mogen alleen weggehaald 
worden met toestemming van het bestuur van de stichting. 

 
12. Na publicatie in haar mededelingbord op de begraafplaats, van die graven, die 

geen rechtmatige eigenaar meer hebben, of de adressen die bij de 
administrateur niet bekend zijn, is het bestuur gerechtigd na 1 jaar na 
publicatie deze monumenten te verwijderen. 
 

 
 
 



Artikel III (Onderhoud) 
1. Van de uitgegeven graven wordt jaarlijks een door het bestuur vast te stellen 

bedrag geheven, teneinde in het onderhoud van de begraafplaats(en) te 
voorzien.  
Het bestuur van de stichting belast zicht met het onderhoud van de 
begraafplaats(en) waaronder te verstaan het maaien van het gras en het 
snoeien van beplanting en onderhouden van de paden. 
 

2. De inning van het bedrag bedoeld art.III 1, zal jaarlijks geschieden door 
toezenden van een nota of acceptgiro. 

 
3. Het onderhoud van de graven en de daarop gestelde werken komt voor 

rekening van de in artikel II sub 3 en 6 bedoelde (overblijvende) 
gerechtigde(n). 
Indien de gerechtigde , na schriftelijk aanmaning, met betrekking tot dit 
onderhoud naar het oordeel van de stichting in gebreke blijft, kan de stichting 
overgaan tot verwijdering van deze grafwerken. 

 
4. Een zerk, monument of ander grafwerk mag niet worden geplaatst voordat het 

grafrecht als bedoeld in artikel II lid 4 is voldaan. 
 

5. Indien het bedrag, als bedoeld in art. III lid 1, of het grafrecht als bedoeld in 
art. II lid 4 niet is betaald binnen 1 maand na dagtekening van de nota, wordt 
dit bedrag verhoogd met administratiekosten. 
Het vastgestelde bedrag niet binnen 3 maanden is voldaan aan de stichting, 
dan is de stichting gerechtigd over te gaan tot verwijdering van de grafzerk, 
monument of ander grafwerk op kosten van de rechthebbende. 
 

6. Indien door een graf of de zich daarop bevinden grafwerken, ten gevolge van 
onvoldoende onderhoud en/of constructiefouten, schade wordt toegebracht 
aan derden of aan andere graven of grafwerken, is de gerechtigde tot dit graf 
aansprakelijk voor de ontstane schade. 
Indien de stichting voor de betreffende schade wordt aangesproken, kan zij de 
schade verhalen op de betreffende gerechtigde tot het graf. 
 

7. Voor schade aan de graven en grafwerken toegebracht door derden, is de 
stichting niet aansprakelijk, behoudens indien er sprake is van grove schuld of 
nalatigheid van de zijde van de stichting. 
Het herstel van de schade aan de graven en grafwerken dient te geschieden, 
in overleg met de administrateur/beheerder van de stichting en voor rekening 
van de gerechtigde. 
 

8. Voor het plaatsen van nieuwe grafmonumenten en grafkelders of wijzigingen 
aan oude monumenten is(zijn) de steenhouwer(s) verplicht 10% van het bruto 
bedrag exclusief btw aan de stichting verschuldigd, dit wordt plaatsingsrecht 
genoemd.  
Voordat het monument of grafkelder wordt geplaatst of teruggeplaatst, dient 
dit bedrag aan de stichting te worden overgemaakt op haar bankrekening. 
 



9. Onder onderhoud in dit artikel genoemd, wordt het schoonmaken van de 
grafzerken en monumenten niet begrepen. Op de begraafplaats(en) moeten 
de rechthebbende(n) zelf zorgdragen voor het onderhoud van de grafwerken. 

 
 
Artikel IV ( Herziening grafregister) 

1. Het bestuur van de stichting is te allen tijde bevoegd om tot herziening of 
vernieuwing van het grafregister over te gaan. 

 
2. Daartoe zullen bij oproeping, te plaatsen in enkele provinciale en regionale 

nieuwsbladen, de rechthebbenden worden uitgenodigd hun grafbewijzen 
binnen een zekere tijd in te leveren bij de administrateur , opdat nieuwe 
grafbewijzen kunnen worden uitgereikt, waarvoor een op dat tijdstip door het 
bestuur van de stichting te bepalen redelijke vergoeding verschuldigd is. 
 

 
Artikel V (Slotbepalingen) 

1. In geval van geschil over toepassing van dit reglement in alle gevallen, waarin 
het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting. 

 
2. Wijziging van het reglement kan plaatsvinden door het bestuur van de 

stichting. 
 

3. Dir reglement treedt in werking op 1 juni 1997. Alsdan vervallen de voordien 
bestaan hebbende voorschriften en bepalingen op dit gebied. 
 

Namens het bestuur van de stichting beheer begraafplaats ”Eikenhof” 
 
Eerste druk 1 juni 1997 
Tweede herdruk 1998-2005 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 


