Voorwaarden en reglement van Natuurbegraafplaats De Velden - 2020
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze akte wordt verstaan onder:
a. Begraafplaats: Natuurbegraafplaats De Velden;
b. Graf: brinkgraf, bosgraf, nieuwe grafheuvel, urngraf;
c. Brinkgraf: veldgraf op het Schoolveld;
d. Bosgraf: graf in een bebost gedeelte van de begraafplaats;
e. Grafheuvel: een grafheuvel voor 1 of meer personen op het grafheuvelveld;
f. Asbus: bus ter berging van de as van een overledene;
g. Urn: een vergankelijk voorwerp van biologisch materiaal ter berging van as
of een asbus;
h. Algemeen graf: een graf in beheer van Natuurbegraafplaats De Velden waar
de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een overledene;
i. Algemeen urnengraf: een graf in beheer van Natuurbegraafplaats De Velden
waar de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van as of
asbussen met of zonder urn;
j. Grafbedekking: gedenkteken of beplanting op een graf;
k. Beheerder: de medewerker die door de begraafplaats belast is met de
dagelijkse leiding en administratie van de begraafplaats, of degene die hem/
haar vervangt;
l. Rechthebbende: natuurlijke meerderjarige persoon die een grafrecht op de
begraafplaats heeft verworven;
m. Grafakte: de onderhavige overeenkomst;
n. Tarieven: de door de begraafplaats van tijd tot tijd gehanteerde tarieven;
o. Grafrecht: hoogstpersoonlijk recht om voor eeuwig begraven te worden of te
doen begraven op de begraafplaats;
p. Grafreservering: de bespreking van een specifiek graf waarvoor het grafrecht
is uitgegeven;
q. Grafregister: de registratie van gegevens met betrekking tot alle grafrechten
op de begraafplaats ter vastlegging van plaatsbepaling, identiteit
(omschreven in de Wet op Lijkbezorging) en het registratienummer van de
overledene. Het grafregister is openbaar, met uitzondering van de gegevens
omtrent de identiteit van de rechthebbende.
Reglement
Artikel 2. Openstelling begraafplaats
1. De begraafplaats is dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot
zonsondergang.
2. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben toegang in gezelschap van een
volwassene.
3. Het is verboden zich buiten de wegen en paden te begeven. Rechthebbenden
hebben het recht buiten de wegen en paden te treden om het graf te
bezoeken waarop zij gerechtigd zijn.
4. Honden dienen te worden aangelijnd.
5. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de
toegangen tijdelijk worden gesloten.

6. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek
geopend is, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een
begrafenis of de bezorging van as.
7. Bezoekers dienen luidruchtigheid te vermijden.
8. Op de begraafplaats is het niet toegestaan planten of bloemen te plukken of
mee te nemen.
Artikel 3: Ordemaatregelen
1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die
werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich
in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen
van de beheerder.
2. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde
aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.
3. Het is verboden met motorvoertuigen op de begraafplaats te rijden:
A. Elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen: motorrijtuigen zijn
buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het
vervoer van materialen
B. Sneller dan 10 km. per uur
4. De beheerder kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef
en onder A. van het derde lid.
Artikel 4: Plechtigheden
1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke
plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze
ten minste drie werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en
uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in
overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld.
2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid, zijn verplicht
zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de
aanwijzingen van de beheerder.
Artikel 5: Opgravingen
Bij het opgraven van lijken zijn geen andere personen aanwezig dan degenen
die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast.
Artikel 6: Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf
1. Degene die wil doen begraven of as wil doen bijzetten, geeft daarvan
uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de dag waarop de begraving of
bijzetting zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag
geldt voor de toepassing van deze bepaling als werkdag. Indien de
burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het
overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig
mogelijk worden gedaan.
2. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het
daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag

3.
4.

5.
6.

uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op de
aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder.
Delven van een graf, opgraven van stoffelijke resten en verplaatsen van
graven kan uitsluitend plaatsvinden door de met de werkzaamheden belaste
personen zonder aanwezigheid van derden.
De nabestaanden kunnen de werkzaamheden eventueel onder toezicht van
en samen met de beheerder gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens
daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of
schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. Werkzaamheden als
het aanbrengen van de grafranden ter stutting van de grond om het
geopende graf en het verwijderen van die randen voor het sluiten van het
graf zullen door de medewerkers van de begraafplaats moeten worden
verricht. Nabestaanden dienen bij werkzaamheden de aanwijzingen van de
beheerder/medewerker op te volgen. Onverminderd het bepaalde in artikel
19 wordt elke aansprakelijkheid voor schade aan personen of hun
eigendommen uitgesloten.
Kosten voor delven, sluiten en begeleiding van de begrafenis zijn voor de
rechthebbende.
Tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de directie.

Artikel 7: Muziekinstallatie
Muziek voor, tijdens of na de begraving kan live of met behulp van Bluetooth
ten gehore worden gebracht. Het volume dient passend te zijn bij de aard
van de begraafplaats.
Artikel 8. Te overleggen stukken
1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is
overgelegd aan de beheerder, zoals dat door de desbetreffende gemeente
wordt afgegeven.
2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal
plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden
overlegd ondertekend door de rechthebbende, of indien deze is overleden,
door degene die in de uitvaart voorziet.
3. Bij ontbreken van machtiging tot begraven, kan geen begraving
plaatsvinden. De beheerder neemt hierover contact op met de
rechthebbende.
4. De stoffelijke resten, de kist, omhulsel of urn is voorzien van een kenmerk.
Dit kenmerk is hetzelfde als het kenmerk in het verlof tot begraven van de
betreffende gemeente.
Artikel 9. Tijden van begraven en asbezorging
1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is op werkdagen voor
zonsondergang van 9.00 tot 17.00 uur. En op zaterdag voor zonsondergang
van 9.00 tot 17.00 uur.
2. Op feestdagen en op zondag vindt geen begraving plaats.

3. De burgemeester kan voor begraving buiten de reguliere termijnen
toestemming geven.
4. In overleg met de beheerder kan in bijzondere gevallen van de reguliere
tijden worden afgeweken.
Artikel 10. Indeling graven en asbezorging
1. Op de begraafplaats worden grafrechten uitgegeven op : a. brinkgraven, b.
bosgraven, c. grafheuvels en d. urnengraven.
2. Een graf beslaat circa 25m2 per persoon, voor alle graven inclusief
grafheuvels. Een urnengraf beslaat circa 2m2 per persoon.
3. Een graf dient voor begraving van een lijk of as.
4. As mag niet worden verstrooid, maar wel gestrooid worden in een graf of
bijgezet in in een graf of een urnengraf.
5. Een rechthebbende kan een graf uitzoeken in overleg met de beheerder. De
ligging wordt vastgelegd door de beheerder aan de hand van de plattegrond.
Na het begraven worden de GPS-coördinaten van de begraven persoon
vastgesteld en doorgegeven aan de nabestaanden.
6. De begraafplaats bepaalt hoeveel overledenen en hoeveel asbussen met of
zonder urnen op de begraafplaats kunnen worden begraven.
7. De begraafplaats bepaalt de afmetingen van de graven.
8. Op de begraafplaats geldt eeuwige grafrust voor elk van de uitgegeven
grafrechten. Graven worden derhalve niet geruimd.
9. De begraafplaats heeft het recht de indeling van de begraafplaats te
bepalen en eventueel te wijzigen als de omstandigheden dit redelijkerwijs
vereisen.
Artikel 11. Aantal overledenen in graven
1.
2.
3.
4.

Per brinkgraf begraving van 1 overledene per circa 25m2
Per bosgraf 1 begraving van 1 overledene per circa 25m2
Per nieuwe grafheuvel (klein) begraving van 1 overledene per circa 25m2.
Per nieuwe grafheuvel (groot) begraving van 2 of meer overledenen per
persoon circa 25m2.
5. Per urngraf van circa 2m2 begraving van 1 asbus
6. Eventuele bijzetting 1 asbus bij 1 brink-, bos-, of grafheuvelgraf of 1 urngraf
na schriftelijke toestemming van de rechthebbende aan de beheerder en
bevestiging van de beheerder aan de rechthebbende.
Artikel 12. Omhulsels
1. Begraving geschiedt in omhulsels van organisch en vergankelijk materiaal.
Kleding en schoenen waarin de overledene begraven wordt dient te zijn
gemaakt van duurzame, natuurlijke en milieuverantwoorde stoffen zoals
linnen of wollen stoffen. Een lijst met aanbevolen materialen is opvraagbaar
bij de beheerder.
2. Een begraving vindt plaats in een omhulsel van natuurlijk afbreekbaar
materiaal, bijvoorbeeld onbehandeld hout, karton, bamboe, riet of
wilgentenen, bij voorkeur zonder metalen verbindingen.
Ook kan men kiezen voor een lijkwade van een natuurlijk materiaal.

Gebruik van artikelen met of van gelakte, geverfde, verduurzaamde
grondstoffen en kunststoffen dien te worden vermeden.
Een lijst met aanbevolen materialen is opvraagbaar bij de beheerder.
3. Een begraving van as vindt met of zonder omhulsel plaats. De urn is van
natuurlijk, vergankelijk materiaal.
Een lijst met aanbevolen materialen is opvraagbaar bij de beheerder.
Artikel 13. Grafbedekkingen
1. Een grafbedekking van een brinkgraf of een bosgraf kan eenmalig bestaan uit
een door de begraafplaats verstrekte plaquette van onbehandeld hout.
2. Een grafbedekking van een grafheuvel kan eenmalig bestaan uit een door de
begraafplaats verstrekte plaquette van onbehandeld hout of een boom in
overleg met de beheerder.
3. Een plaquette kan voor een langere levensduur eenmaal behandeld worden
met natuurlijke olie.
4. Onderhoud van de boom van de in lid 2 genoemde boom wordt verzorgd door
de beheerder van de begraafplaats.
5. Plaatsing van de grafbedekking geschiedt in overleg met de beheerder.
6. De beheerder kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen
van de toestemming.
7. De locaties van de graven zijn door de beheerder gedocumenteerd en terug
te vinden aan de hand van de coördinaten.
Artikel 14. Onderhoud
1. Doel van een natuurbegraafplaats is dat een graf één wordt met de natuur.
2. De begraafplaats verzorgt natuurbeheer en onderhoudt de infrastructuur.
3. De beheerder voorziet niet in het onderhoud van de grafbedekking als het
gaat om een plaquette. Als de plaquette vergaat, gaat deze op in de natuur
en zal deze niet worden vernieuwd.
4. Als de grafbedekking bestaat uit een boom, zal de beheerder de boom
verzorgen als onderdeel van algemeen onderhoud van de begraafplaats.
5. De beheerder kan voor onderhoud tijdelijk een gedeelte van de
begraafplaats laten begrazen door schapen.
6. Doel van het algemeen onderhoud van de begraafplaats is in standhouden
van de natuur.
7. Ten tijde van een begraving zal geen onderhoud plaatsvinden en zullen geen
onderhoudsmaterialen in de weg staan van de ceremonie.
8. De rechthebbende of diens rechtsopvolgers mogen geen onderhoud
uitvoeren.

Artikel 15. Bij de begrafenis achtergelaten bloemen of voorwerpen
1. Het doel van de begraafplaats is het opgaan van graven in de natuur. Hierbij
passen, op de in artikel 13 genoemde gedenktekens na, geen zichtbare
voorwerpen, bloemen of beplanting op het graf.

2. Bij de begrafenis achtergelaten voorwerpen kunnen tot acht weken op of het
graf blijven liggen.
3. Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde periode zoekt de beheerder
contact met nabestaanden voor overleg wie de achtergelaten voorwerpen,
bloemen of beplanting van het graf verwijdert.
4. Indien er geen contact mogelijk is met nabestaanden, kunnen achtergelaten
voorwerpen, bloemen of beplanting door de beheerder worden verwijderd
en heeft deze het recht deze te (laten) vernietigen, zonder dat aanspraak
gemaakt kan worden op schadevergoeding.
Artikel 16. Geloofsgenootschappen
1. De begraafplaats maakt geen onderscheid tussen geloofsgenootschappen.
2. Geloofsgenootschappen kunnen niet een gedeelte van de begraafplaats
reserveren.
Artikel 17. Inrichting grafregister
1. De beheerder stelt voorschriften vast voor het register van de begraven
lijken.
2. Het register wordt bijgehouden door de beheerder. Het register is openbaar,
maar gegevens omtrent de identiteit van de rechthebbende niet.
Overige voorwaarden en bepalingen
Artikel 18. Diversen
1. Het onderhavige grafrecht is verstrekt onder de opschortende voorwaarde
van volledige betaling, door of namens de rechthebbende, van het tarief dat
door de begraafplaats is vastgesteld.
2. Indien volledige betaling uitblijft nadat de begraafplaats de rechthebbende
daartoe een laatste termijn heeft gesteld, komt het grafrecht niet tot stand.
Eventuele betalingen die door de rechthebbende zijn gedaan zullen worden
gerestitueerd, onder inhouding en verrekening van redelijke administratieen beheerkosten.
3. Een grafrecht is hoogstpersoonlijk en kan niet worden overgedragen of
anderszins op naam van een andere persoon worden gezet. Na het overlijden
van de rechthebbende treden diens rechtsopvolgers in alle rechten van de
rechthebbende, behoudens het hoogstpersoonlijke recht om begraven te
worden.
4. De rechthebbende kan schriftelijk afstand doen van het grafrecht. De
rechthebbende heeft bij afstand van het ongebruikte grafrecht aanspraak op
teruggave van het volledig betaalde tarief.
Artikel 19. Aansprakelijkheid
1. Behoudens vergoeding van schade die is gedekt door enige verzekering sluit
de begraafplaats iedere aansprakelijkheid uit voor schade:
aan gedenktekens of aan rechthebbende of bezoekers;
- aan bezittingen van rechthebbenden of bezoekers van de begraafplaats;

- aan een graf of de directe omgeving daarvan.
2. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove
schuld aan het ontstaan van de schade, door de begraafplaats of haar
personeel of haar hulppersonen.
Artikel 20. Herziening reglement.
Het in deze akte opgenomen reglement kan door de begraafplaats te allen tijde
worden gewijzigd, waarbij de grafrust gerespecteerd zal worden. Het reglement
zal in de geldende versie steeds op de website van de begraafplaats (www.[*].nl)
worden gepubliceerd.
Artikel 21. Geschillen.
Op de overeenkomst tussen de begraafplaats en de rechthebbende is Nederlands
recht van toepassing. De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, is bij
uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd om in eerste instantie van geschillen
kennis te nemen.

