Reglement Beheer
Protestantse begraafplaats
te Bellingwolde
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Begraafplaats
Dit reglement betreft de volgende begraafplaats:
•

Begraafplaats Protestantse Gemeente Bellingwolde, P/a Kerkweg, 9695 ET
Bellingwolde

Graven
De graven worden in huur uitgegeven voor een periode van 30 jaar. Bij oude
koopgraven kan contractueel vastgelegd zijn, dat de graven door de Protestantse
GemeenteBellingwolde worden schoongehouden. Het is mogelijk om graven te
reserveren. De looptijd van 30 jaar gaat in na begraven en bij een dubbelgraf nadat de
laatste begraven is. Na afloop van de huurtermijn kan deze telkens met 10 jaar
worden verlengd.

Grafrusttermijn
De wettelijke grafrusttermijn is 10 jaar. Binnen deze termijn is het wettelijk niet
toegestaan om een graf te ruimen.

Grafkelders
Het is toegestaan om een grafkelder te plaatsen in een grafruimte. De beheerder kan
u hierover nader informeren. Wanneer men besluit om een grafkelder te plaatsen
worden er extra kosten in rekening gebracht.

Onderhoud graven en urnenkelders
Wanneer de grafbedekking is verzakt of wanneer er gebreken aan ontstaan, moeten
de rechthebbenden zelf zorgen voor herstel.

Urnenkelder
Na crematie is er een mogelijkheid om de asbus van de overledene bij te laten zetten
in een urnengraf. In een urnenkelder kunnen twee asbussen worden bijgezet.
Urnengraven worden voor 30 jaar uitgegeven. Na afloop van deze termijn kan de
huurtermijn, telkens weer met 10 jaar, worden verlengd. Het is ook mogelijk om een
asbus bij te zetten in een 'normaal' graf. Er kunnen twee asbussen in een grafruimte
worden geplaatst. Wanneer het graf al voor begraving in gebruik is genomen kan er
nog één asbus worden bijgezet.

Grafbedekking
Voor het plaatsen van een grafbedekking is geen vergunning nodig. De afmetingen
zijn wel aan voorschriften gebonden. Deze voorschriften zijn hieronder aangegeven.
Afmetingen grafbedekking De maximale afmetingen voor een grafbedekking zijn:
- voor graven een lengte van 2,10 meter en een breedte van 1,10 meter;
- voor kindergraven een lengte van 1,50 meter en een breedte van 0,80 meter;
- voor urnengraven waarin een urnenkelder is geplaatst een lengte van 0,75 meter
en een breedte van 0,50 meter.
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De maximale hoogte van de grafbedekking gemeten vanaf het
maaiveld is:
- voor graven maximaal 2 meter;
- voor kinder- en urnengraven 1 meter.
De grafbedekking dient vanuit de vaste ondergrond te worden
gefundeerd.

Openstelling begraafplaatsen
Dagelijks van 8.00 uur tot zonsondergang zijn de begraafplaatsen voor iedereen
toegankelijk. Jongeren beneden de 14 jaar mogen zich, zonder begeleiding van een
meerderjarige, niet op de begraafplaats bevinden. Begrafenissen kunnen van maandag
tot en met zaterdag plaatsvinden van 9.00 tot 1 uur voor zonsondergang. In deze
periode kunnen ook asbussen worden bijgezet.

Terugname graven
Een niet in gebruik genomen huur- of koopgraf kan door de Protestantse Gemeente
Bellingwolde worden teruggenomen. Het bedrag dat is betaald op moment van
aankoop zal dan worden terugbetaald aan de rechthebbende of zijn/haar
nabestaanden.
Een verzoek tot terugname moet schriftelijk gebeuren.

Adreswijziging rechthebbende
In verband met het verlengen van de termijnen van inhuur en schoonhouden van een
graf is het belangrijk dat een rechthebbende van een graf een adreswijziging
doorgeeft aan de begraafplaatsadministratie van de Protestantse Gemeente
Bellingwolde. Voor het doorgeven van een adreswijziging kunt u contact opnemen
met de beheerder T.W. Arends.

Klachten en informatie
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, ook op een begraafplaats. Wanneer u
ons hiervan op de hoogte brengt, kunnen wij er iets aan doen. U kunt dit zowel
telefonisch als schriftelijk doorgeven aan de Protestantse Gemeente Bellingwolde. In
voorkomende gevallen beslist het College van Kerkrentmeesters in gevallen waarin
het reglement niet voorziet. De beheerder is de heer T.W. Arends: 06-51123173 of
info@arendsbouwbedrijf.nl
Wij hebben geprobeerd deze brochure zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen.
Desondanks kan het voorkomen dat hierin een onjuistheid is geslopen. Aan deze
brochure kunnen daarom ook geen rechten worden ontleend.
Dit begraafplaatsreglement treedt per 1 januari 2020 in werking.
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Tarieven 2022
Uitgifte graven verkocht voor 1980
Plaatsingsrecht monumenten enkel graf
€ 250,00
Plaatsingsrecht monumenten dubbel graf
€ 425,00
Plaatsingsrecht grafkelder
€ 150,00
Afvoeren grond
€ 60,00
Geen grafkelder:
Af- en aanvoeren grond/tijdelijk depot
€ 75,00
De graafwerkzaamheden zullen door de beheerder van de begraafplaats, dhr. T.W.
Arends, rechtstreeks worden verrekend met betrokkenen.
De kosten van een kelder, incl. het graafwerk en het plaatsen van een kelder incl.
monument, worden rechtstreeks door de beheerder aan betrokkenen in rekening
gebracht.
Uitgifte graven verkocht tussen 1980 en 2003
Plaatsingsrecht enkel graf
€ 250,00
Plaatsingsrecht dubbel graf
€ 425,00
Plaatsingsrecht grafkelder
€ 150,00
Afvoeren grond
€ 60,00
Geen grafkelder:
Af- en aanvoeren grond/tijdelijk depot
€ 75,00
De kosten van een kelder, incl. het graafwerk en het plaatsen van een kelder incl.
monument, worden rechtstreeks door de beheerder aan betrokkenen in rekening
gebracht.
Begrafenissen waarvoor geen overeenkomst bestaat
Grafrecht enkel graf voor 30 jaar direct bij uitgifte graf
€ 1.300,00
Verlenging 10 jaar
€ 150,00
Plaatsingsrecht monumenten enkel graf
€ 250,00
Plaatsingsrecht monumenten dubbel graf
€ 425,00
Plaatsingsrecht grafkelder
€ 150,00
Afvoeren grond
€ 60,00
Geen grafkelder:
Af- en aanvoeren grond/tijdelijk depot
€ 75,00
Gebruiksrecht klokken
€ 50,00
Het klokluiden door de heer T.W. Arends
€ 55,00
De graafwerkzaamheden zullen door de beheerder van de begraafplaats, dhr. T.W.
Arends, rechtstreeks worden verrekend met betrokkenen.
De kosten van een kelder, incl. het graafwerk en het plaatsen van een kelder incl.
monument, worden rechtstreeks door de beheerder aan betrokkenen in rekening
gebracht.
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Uitgifte urnengraf
Grafrecht voor 30 jaar
€ 600,00
Verlenging 10 jaar
€ 75,00
Plaatsingsrecht
€ 110,00
e
Bijplaatsen 2 asbus in bestaande urnenkelder
€ 110,00
Verstrooien as op strooiveld
€ 150,00
De kosten van een kelder, incl. het graafwerk en het plaatsen van een kelder incl.
monument, worden rechtstreeks door de beheerder aan betrokkenen in rekening
gebracht.
Voor het verwijderen en naderhand terugplaatsen van een monument
Gebruik paden middelzware transportmiddelen per begrafenis € 140,00
Administratiekosten

€
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