BIJLAGE: A

Akte voor een graf / urnennis
De R.K. parochie IMMANUEL te
Coevorden, Wilhelminasingel 2a, eigenares van:
begraafplaats ‘DE LOO’ gelegen aan de Looweg, te Coevorden, gemeente Coevorden,
begraafplaats St. Franciscus van Assisië gelegen aan de Hoofdweg 32 te Steenwijksmoer,
begraafplaats St. Bonifatius, gelegen achter de kerk aan de Europaweg te Nieuw-Schoonebeek,
begraafplaats O.L.V. Koningin van de Vrede, gelegen aan de Ambachtsweg achter de “Veltman” te
Weiteveen vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 51 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van
een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland door:
Pastoor TT. Tjepkema (voorzitter) en G.H.J. Melenhorst (secretaris),
verleent aan dhr./mevr.

(e-mailadres)
Hierna te noemen rechthebbende,
________________________________________________________________________________________
Voor een graf/nis van:
Afgiftedatum Overleden
Vak Rij
Nr.
Duur Einddatum_

Het grafrecht eindigt op 31 december 20 .
Grafrecht
Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld
d.d. 22 maart 2018, 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.
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 (10) jaar verlengd worden telkens tegen de dan geldende tarieven en
voorwaarden. Het bestuur zal tijdig de rechthebbende berichten over het aflopen van een termijn.
Reglement
Het begraafplaatsreglement is te vinden op de website van Immanuel of op verzoek van rechthebbende
verkrijgbaar bij het bestuur.
Grafteken en grafbeplanting
Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig de in de artikelen 33, 34 en
35 van het reglement genoemde voorschriften. Voor bijzetting van asbussen of urnen gelden de voorschriften
genoemd in de artikelen 30, 31 en 32 van het reglement. Grafteken en/of grafbeplanting moet(en) 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 schade niet aansprakelijk.
Ruiming
Door medeondertekening van deze akte is rechthebbende ervan op de hoogte, dat het bestuur tot verwijdering
van de voorwerpen op het graf kan overgaan en het graf c.q. de asbus kan ruimen drie maanden nadat het
grafrecht - door welke oorzaak dan ook - geëindigd is.
Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende overeenkomstig art. 12 van het reglement voor
een periode van ……..(..) jaar bepaald tot …………..(einddatum)

Coevorden, ……………..…..... 20..,

……………………….….…………………..……… ( namens

Coevorden, …………………… 20..,

………………….…….…………….….……………

het parochiebestuur)

(rechthebbende)

Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende overeenkomstig .art. 18 van het reglement van
de begraafplaats verlengd tot......................…………… (einddatum)
Coevorden, ……………………20.., …..……………...………………....………. (namens het Parochiebestuur)
Coevorden,…………….. .20..,……

……………………….………….……(rechthebbende)

Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende overeenkomstig art. 13 van het reglement van
de begraafplaats overgeschreven op naam van
………...…………………………………………………………………………..…………………………………………….……..(naam)
………………………………………………...…………………………………………..………………………………...……..…...(adres)
.………………………………...………………………(postcode

en woonplaats),………………………………(e-mail)

Coevorden, ……………………20.., …..……………...………………....………….. (namens het Parochiebestuur)
Coevorden, …………………….20.., …..……………...………………....………….. .… (rechthebbende)

