Algemene keldergraven (algemeen graf A).
Sinds 2012 geeft begraafplaats Rhijnhof 3‐laags algemene keldergraven uit. In een algemeen keldergraf
worden drie personen op volgorde begraven die geen familie van elkaar zijn. Een algemeen keldergraf wordt
voor 10 jaar uitgegeven. De grafrechten kunnen na die termijn niet verlengd worden. Het gebruikrecht op
een algemeen keldergraf bedraagt € 780,00 (tarief 2017). De onderhoudskosten zijn hierbij inbegrepen.
Op ieder algemeen keldergraf wordt door de begraafplaats drie
grafstenen ‐ 50 x 40 x 5 cm (incl. belettering 8 cm) ‐ geplaatst. Op
zo’n grafsteen wordt door de begraafplaats een tijdelijke
naamplaat bevestigd met de naam, geboortedatum en
overlijdensdatum van de betreffende overledene. Deze
naamplaat wordt door ons gratis ter beschikking gesteld voor een
periode van 6 maanden vanaf de datum van plaatsing.
Voor een bedrag van € 155,00 mogen de “tijdelijke”
naamplaatjes ‐ voor de duur van grafrust termijn ‐ blijven
liggen.
Het staat u vrij om in plaats van de door ons verstrekte steen en
naamplaatje een eigen grafsteen door een steenhouwer te laten
maken. De voorwaarde die wij daar wel aan stellen is dat de maat
van de grafsteen zoals boven aangegeven ‐ 50 x 40 x 5 cm (incl.
belettering 8 cm) ‐, niet mag worden overschreden. De grafsteen
moet plat op het graf worden gelegd.
Mocht u absoluut geen naamplaatje op het graf willen hebben dan verzoeken wij u dat aan ons te melden.
Wij zullen dit naamplaatje dan zo snel mogelijk verwijderen. De steen zal dan wel zonder naamplaatje op het
graf blijven liggen. Zowel de steen als het naamplaatje zijn eigendom van de begraafplaats en mogen niet
zonder toestemming verwijderd worden.
U hebt de mogelijkheid om voor of naast de grafsteen beplanting te plaatsen. De door de begraafplaats
geplaatste grasstroken mogen niet worden verwijderd. Houdt u er rekening mee dat de plantjes in
verhouding staan tot de ruimte op het graf (beplanting maximaal 35 cm hoog). Steekvazen worden door de
begraafplaats ter beschikking gesteld. U kunt deze steekvazen bij de watertappunten vinden. Het is niet
toegestaan om spullen als harkjes, schoffels, gieters enz. op het graf achter te laten. Gieters, harken en
schoffels worden door de begraafplaats voor gebruik ter beschikking gesteld en ook deze kunt u vinden bij
de watertappunten.
Het plaatsen van hekjes, palissadebandjes, rolborders, grind e.d. is niet toegestaan.

