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1. Algemene bepalingen
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. bestuur: het bestuur van de Stichting Beheer Begraafplaats “Rhijnhof” te
Leiden;
b. begraafplaats: begraafplaats “Rhijnhof”, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden;
c. beheerder: degene die door het bestuur met het beheer en de dagelijkse leiding
van de begraafplaats is belast, bevoegd is namens het bestuur desbetreffende
opdrachten te verlenen en bevoegd is de in dit reglement bedoelde grafrechten
en vergunningen af te geven;
d. algemeen graf A: een graf of grafkelder, bij het bestuur in beheer, waarop
gedenktekens mogen worden geplaatst.
e. algemeen graf B: een zandgraf, bij het bestuur in beheer waarop geen
gedenktekens mogen worden geplaatst.
f. particulier graf: een graf of een grafkelder op naam van een rechthebbende, die
bepaalt dat een overledene of een asbus in het graf bijgezet mag worden;
g. urnengraf: een graf bij het bestuur in beheer, waarin een of meer asbussen
bijgezet kunnen worden; onder graf wordt in dit verband bedoeld: een
particulier zandgraf, een grafkelder, een bovengrondse urn, een nis in een muur
of elke andere plaats die bestemd is voor het bewaren van asbussen;
h. gebruiker: de persoon aan wie het recht tot gebruik van een algemeen graf
(A, B) of urnengraf is verleend, of degene die redelijkerwijze geacht kan worden
in diens plaats te zijn getreden;
i. rechthebbende: de rechthebbende van een uitsluitend recht op een particulier
graf, of degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn
getreden;
j. grafrecht:
- het recht op gebruik van een ruimte in een algemeen graf (A, B)
- het recht op gebruik van een urnengraf
- het uitsluitend recht op een particulier graf;
k. grafakte: de overeenkomst waarin volgens de bepalingen van dit reglement
door of namens het bestuur een grafrecht wordt verleend;
l. gedenkteken: grafmonumenten, persoonlijke gedenktekens en grafbeplanting;
m. grafmonument: grafsteen, zerk of monument van een ander, goedgekeurd,
materiaal;
n. grafsteen: staande steen op een graf, al dan niet gecombineerd met banden;
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o. zerk: liggende grafsteen, die het hele graf of een deel van het graf bedekt;
p. persoonlijk gedenkteken: foto, herinneringsobject, die/dat als een los
voorwerp op het graf is geplaatst;
q. grafbeplanting: beplanting niet hoger dan 35 centimeter bij een algemeen graf
(A), niet hoger dan 100 centimeter bij een particulier graf en niet overhangend
buiten de beschikbaar gestelde afmetingen.
Artikel 2
1. De Stichting Beheer Begraafplaats “Rhijnhof ” treedt in de rechten en plichten ten
aanzien van de begraafplaats van het College van Kerkvoogden der Hervormde
Gemeente Leiden, dat tot 1 januari 1995 het beheer over de begraafplaats heeft
gevoerd.
2. Op de begraafplaats kunnen overledenen van alle gezindten hun laatste rustplaats
vinden.
3. Delen van de begraafplaats kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel
39 van de Wet op de Lijkbezorging ter beschikking worden gesteld van
kerkgenootschappen die geen gebruik hebben gemaakt van de bevoegdheid,
bedoeld in artikel 38 van die wet. Het reglement van de begraafplaats is op die
delen onverkort van toepassing.

2. De begraafplaats
Artikel 3
1. Het beheer van de begraafplaats berust bij het bestuur.
2. Onder toezicht van het bestuur worden een of meer daartoe door het
bestuur aangewezen personen belast met:
a. het beheer van de begraafplaats;
b. de administratie van de begraafplaats;
c. het onderhoud van de begraafplaats en de afzonderlijke graven;
d. het delven of openen en sluiten van de graven.
3. Bij het heersen van besmettelijke ziekten worden op de begraafplaats de door
het daartoe bevoegde gezag in het belang van de openbare orde of gezondheid
gegeven voorschriften in acht genomen.
Artikel 4
1. De administratie bevat een register van alle personen die op de begraafplaats
begraven zijn en een register van alle personen van wie de as in asbussen is
bijgezet, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven of
bijgezet zijn. De registers zijn openbaar en worden op verzoek, tegen betaling
van de daarvoor verschuldigde rechten, ter inzage gegeven.
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2. De administratie beschikt over een register van alle rechthebbenden en gebruikers
van de graven, met naam, adres en informatie over+ de relatie tot de overledene.
Dit register is niet openbaar.
3. De rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht de wijziging van hun adres aan de
administratie door te geven.
4. Van de in het eerste lid bedoelde registers kan een ieder een extract verkrijgen tegen
betaling van de daarvoor verschuldigde rechten. Van het in het tweede lid bedoelde
register kunnen alleen rechthebbenden en gebruikers of hun rechtsopvolgers, tegen
betaling een extract verkrijgen.
Artikel 5
De administratie beschikt over een plattegrond van de begraafplaats, waarop de
graven genummerd zijn aangeduid. Deze nummering stemt overeen met de op het
terrein, door middel van nummerpaaltjes, aangegeven ligging van de graven.
Artikel 6
1. De begraafplaats is voor bezoekers op alle dagen van de week geopend gedurende
de door het bestuur bepaalde tijden die zijn aangegeven bij de hoofdingang van de
begraafplaats.
2. In verband met werkzaamheden op de begraafplaats of anderszins kan de beheerder
bezoekers tijdelijk de toegang tot (een deel van) de begraafplaats ontzeggen.
3. Bezoekers dienen zich ordentelijk te gedragen en de aanwijzingen van de beheerder
op te volgen.
4. De beheerder is bevoegd nadere voorwaarden met betrekking tot de gang van zaken
op de begraafplaats uit te vaardigen. Deze nadere voorwaarden worden
gepubliceerd op de website van de begraafplaats (www.rhijnhof.nl) en op het
publicatiebord bij de hoofdingang van de begraafplaats. Op aanvraag zijn ze tevens
verkrijgbaar bij de administratie.
5. Het is bezoekers niet toegestaan zich op de voor begraven bestemde delen van de
begraafplaats te bevinden met door motoren aangedreven voertuigen of ﬁetsen.
6. Het meenemen van honden en/of andere dieren naar het terrein van de
begraafplaats is niet toegestaan.
Artikel 7
1. Het begraven in particuliere graven en algemene graven A vindt plaats van
maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur.
Het tijdstip van begraven wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk door de
beheerder, in overleg met de betrokken rechthebbende of gebruiker, vastgesteld.
2. Het begraven in algemene graven B vindt plaats van maandag tot en met vrijdag.
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3. Indeling van de begraafplaats en onderscheid van de
graven
Artikel 8
1. Afzonderlijke delen van de begraafplaats zijn ingericht voor het begraven van
overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar, van rooms-katholieken en
islamieten.
2. Het bestuur behoudt zich het recht voor de indeling van de begraafplaats, de
bestemming van de grafvelden en het onderscheid in graven en urnengraven vast te
stellen en te wijzigen.
3. Het bestuur kan voor verschillende typen graven en urnengraven, ook van dezelfde
categorie, afhankelijk van de locatie, verschillende tarieven vaststellen.
4. Het bestuur behoudt zich het recht voor om het recht op urnengraven niet meer op
dezelfde locatie te verlengen.
5. Sommige typen graven of bepaalde diensten kunnen niet, niet meer of nog niet, en
niet voor alle termijnen, beschikbaar zijn. Een aanvrager heeft geen recht op elke
gewenste levering.
Artikel 9
1. De begraafplaats biedt gelegenheid tot het begraven van overledenen in:
a. algemene graven (A, B) en
b. particuliere graven.
2. Algemene graven (A, B) worden uitgegeven in aansluiting op de al uitgegeven
graven
3. Algemene graven (A, B) worden uitgegeven voor een termijn van tien jaar. Deze
termijn kan niet worden verlengd. Na aﬂoop van de termijn kan echter op verzoek
van de gebruiker herbegraving plaats vinden in een nieuw algemeen of particulier
graf overeenkomstig dit reglement.
4. Particuliere graven worden uitgegeven per jaar of voor een termijn van tien, twintig
of dertig jaar. De aﬂopende termijn van bestaande particuliere graven wordt jaarlijks
automatisch verlengd (zolang niet in strijd met Artikel 13, lid 2), of met tien of
twintig jaar verlengd op verzoek van de rechthebbende, mits een verzoek daartoe
binnen twee jaar vóór het verstrijken van de termijn is gedaan. De verlenging kan
door het bestuur niet worden geweigerd, als aan de overige voorwaarden van dit
reglement wordt voldaan.
5. Bij nieuw uit te geven particuliere zandgraven bestaat de keuze uit een particulier
zandgraf met één, twee of drie begraaﬂagen.
6. Het recht op een particulier graf geeft de rechthebbende het uitsluitend recht daarin
te doen begraven.
7. Het in het vierde lid, bedoelde grafrecht wordt schriftelijk vastgelegd door middel
van een grafakte. Rechthebbenden of hun rechtsopvolgers kunnen, tegen betaling
8. van de daarvoor verschuldigde rechten, een duplicaatakte verkrijgen.
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Artikel 9a
1. De begraafplaats heeft tevens de beschikking over:
a. Velden waarop de as van overledenen kan worden verstrooid;
b. Een veld waarin anoniem asbussen van foetussen van jonger dan 24 weken
kunnen worden bijgezet.
2. Het bestuur stelt voor de onder 1. bedoelde velden de plaatsen en de tarieven vast.
Artikel 10
1. Een asbus kan worden bijgezet in een particulier graf; de bepalingen van dit
reglement betreffende particuliere graven cq het begraven van overledenen zijn van
overeenkomstige toepassing.
2. Een asbus kan niet worden bijgezet op of bij een algemeen graf (A, B).
3. Een asbus kan, behalve in een particulier graf, worden bijgezet in een urnengraf.
De bepalingen in dit reglement betreffende algemene graven (A, B) cq het
begraven van overledenen zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat een eerste uitgifte van urnengraven in afwijking van het
bepaalde in het tweede lid van artikel 9 voor voor minimaal een, vijf of tien jaar
wordt verleend. Verlenging is telkens mogelijk per jaar (automatische verlenging)
of voor een termijn van vijf of tien jaar. Het bestuur kan verlenging van een
urnengraf op dezelfde locatie en/of van hetzelfde type weigeren, indien verlenging
uit een oogpunt van goed en efficiënt beheer van de begraafplaats onwenselijk is.
In voorkomende gevallen wordt een urnengraf op een andere locatie aangeboden;
dit hoeft niet van hetzelfde type te zijn. Het bestuur kan een gebruiker
toestemming geven in een urnengraf één of meer asbussen te plaatsen, mits de
ruimte zich daarvoor leent.
Artikel 11
1. Algemene graven A zijn zandgraven of grafkelders, algemene graven B zijn
zandgraven. Vanaf 1 januari 2007 worden voor algemene graven A uitsluitend
keldergraven uitgegeven. Particuliere graven zijn zandgraven of keldergraven.
Urnengraven zijn speciaal voor het bijzetten van asbussen bestemde zandgraven of
kleine keldergraven, urnennissen in een urnenmuur, bovengrondse urnen of andere
houders, of andere ruimten door het bestuur bestemd voor het bewaren van
asbussen.
2. Algemene graven (A, B) zijn enkele graven. Particuliere graven zijn enkele of
dubbele graven.
3. In een enkel zandgraf worden niet meer dan drie personen begraven en in een
dubbel zandgraf worden niet meer dan zes personen begraven. In keldergraven
kunnen, per type, een door het bestuur bepaald aantal personen worden begraven.
In urnengraven kan, per type, een door het bestuur bepaald aantal asbussen
worden bijgezet.
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4. Vereisten voor begraving of bijzetting
Artikel 12
1. Degene die een overledene wil laten begraven of een asbus wil laten bijzetten, (of
Zijn/haar gemachtigde), geeft daarvan uiterlijk op de ochtend van de tweede dag
voorafgaande aan de dag waarop de begraving of bijzetting zal plaatsvinden, kennis
aan de beheerder. Daarbij wordt aangegeven ten aanzien van welke van de in artikel
9, 10 en 11 bedoelde typen graven men een grafrecht wil vestigen, onder gelijktijdige
voldoening van de daarvoor verschuldigde betaling.
2. Indien de burgemeester verlof heeft verleend om de overledene binnen 36 uur na
het overlijden te begraven dient de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk
te worden gedaan.
3. Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving dient het verlof tot begraving van de
ambtenaar van de burgerlijke stand of een ander wettelijk daarmee gelijkgesteld
document te worden overgelegd.
4. Indien de overledene binnen 36 uur na het overlijden wordt begraven dient behalve
het in het derde lid bedoelde verlof of document ook het in het tweede lid bedoelde
verlof van de burgemeester te worden overgelegd.
Artikel 13
1. Indien de begraving of de bijzetting in een particulier graf zal plaatsvinden, dient
een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd. De machtiging
moet zijn ondertekend door de rechthebbende of, indien deze de overledene is,
door degene die in de uitvaart voorziet.
2. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de eerste uitgiftetermijn
binnen tien jaar aﬂoopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van
de uitgiftetermijn tot ten minste tien jaar na deze begraving of bijzetting.
3. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze
is overleden, door een van de in artikel 17, derde lid, bedoelde personen.
Artikel 14
1. De aanwijzing van de plaats van het graf geschiedt met inachtneming van het
bepaalde in artikel 8, in overleg met de aanvrager, door de beheerder.
2. Tot de begraving of bijzetting wordt niet overgegaan dan nadat de beheerder
heeft geconstateerd dat aan de in de artikelen 12 en 13 opgenomen vereisten is
voldaan. Bij begraving dient de beheerder de identiteit van de overledene vast te
stellen door het registratienummer op de kist (of een ander lijkomhulsel)te
vergelijken met het nummer op een bijgevoegd document dat ook de naam,
overlijdens- en geboortedata van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de
doodgeborene bevat.
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Artikel 14a
1. Het is niet toegestaan om een overledene te begraven in een zinken of
kunststoffen kist, of in een uit andere niet doorlaatbare en/of niet verteerbare,
materialen bestaande (binnen)kist.
2. Een lijkhoes is slechts toegestaan indien die is vervaardigd van biologisch
afbreekbare materialen die het doel van de begrafenis niet belemmeren.
3. Het is niet toegestaan om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten
bij te voegen die niet tot de kist of de overledene behoren, anders dan kleine
verteerbare grafgiften.

5. Tarieven
Artikel 15
1. De rechten en kosten voor:
het vestigen, overdragen of verlengen van een grafrecht op een algemeen graf
(A, B) of een particulier graf,
het bijzetten van een tweede of volgende overledene in een bestaand graf,
het delven of openen en sluiten van een graf,
het onderhoud van het graf,
het opgraven of ruimen van een particulier graf,
het in artikel 22 bedoelde bedrag tot zekerheid,
de overige kosten die verband houden met het gebruik van de begraafplaats of
begrafenisplechtigheden, worden ten minste eens per twee jaar vastgesteld in
de vergadering van het bestuur en openbaar gemaakt in een tarieflijst.
2. Daarbij wordt tevens aangegeven, voor zover dat niet in dit reglement is
opgenomen, wanneer of binnen welke termijn deze rechten en kosten moeten zijn
voldaan.

6. Verlenging en overgang grafrechten
Artikel 16
1. Wanneer in een bestaand particulier graf een tweede of volgende overledene of een
asbus wordt bijgezet, wordt de lopende termijn van het grafrecht zo nodig
verlengd tot tien jaar, te rekenen vanaf de datum van bijzetting.
2. De kosten van deze verlenging bedragen een evenredig deel van de kosten volgens
de tarieﬂijst, waarmee de verlenging de lopende termijn te boven gaat. Een
eventuele volgende verlenging geschiedt volgens het bepaalde in artikel 9, derde lid.
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Artikel 17
1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan de beheerder van
een door de rechthebbende of gebruiker en de betrokken rechtsopvolger getekend
bewijs van overdracht.
2. In geval van overlijden van de rechthebbende op een particulier graf kan deze,
voor zover het graf daartoe de ruimte biedt, in het particuliere graf worden
begraven.
3. In geval van overlijden van de rechthebbende of de gebruiker dient het grafrecht
binnen twaalf maanden na het overlijden op naam van een andere persoon of
rechtspersoon te worden overgeschreven.
4. Indien na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker de aanvraag tot
overschrijving niet wordt gedaan binnen de in het derde lid genoemde termijn, is
het bestuur bevoegd het grafrecht te doen vervallen. Indien de wettelijke termijn
van grafrust van tien jaar na de laatste begraving is verlopen, kan het graf worden
geruimd.
5. Na het verstrijken van de in het derde lid genoemde termijn kan het bestuur het
grafrecht alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende of gebruiker,
tenzij dit recht betrekking heeft op een graf dat inmiddels is geruimd of waarvan
de rechten zijn verlopen.
6. Over elke overdracht of overboeking zijn de daarvoor vastgestelde kosten
verschuldigd.
7.

Wijziging van het graf, opgraving en ruiming

Artikel 18
1. Begraven lichamen zullen, behalve op gezag van een gerechtelijke autoriteit,
niet worden opgegraven dan met verlof van de burgemeester van Leiden en
voor zover het particuliere graven betreft niet dan met toestemming van de
rechthebbende.
2. Voor opgraving zijn kosten verschuldigd.
Artikel 19
1. Graven worden niet eerder geruimd dan na aﬂoop van tien jaar na het begraven
of bijzetten van de laatste overledene.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid worden particuliere graven niet
eerder geruimd dan met toestemming van de rechthebbende of wanneer het recht
op voet van het bepaalde in artikel 24 is vervallen.
3. Ruiming van een particulier graf vindt plaats door het zorgvuldig bijeengaren van
alle beenderen in een beenderenkist, die op of onder de bodem van het
graf bijgezet wordt. Indien blijkt dat de overblijfselen niet in een beenderenkist
geborgen kunnen worden, wordt een kist van normale afmetingen gebruikt, die
wordt begraven in het geruimde graf tegen betaling van de daarvoor verschuldigde
grafrechten boven de kosten van ruimen en van de kist.
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8. Gedenktekens (grafmonumenten en grafbeplantingen)
Artikel 20
1. Op algemene graven B mogen geen gedenktekens worden aangebracht.
2. Voor het aanbrengen van gedenktekens op de overige graven zijn de volgende
oppervlakten beschikbaar:
a. voor particuliere zandgraven en particuliere keldergraven type Veldheim 80 x
180 cm;
b. voor algemene zandgraven A tot 1 januari 2007: per gebruiker een maximale
oppervlakte van 80 x 60 cm;
c. voor algemene keldergraven A tot 1 januari 2012: per gebruiker een maximale
oppervlakte van 90 x 40 cm;
d. voor algemene keldergraven A vanaf 1 januari 2012: per gebruiker een
maximale oppervlakte van 90 x 65 cm.
e. voor urnengraven: 50 x 50 cm.
Met betrekking tot particuliere graven kunnen, ter beoordeling van en na
goedkeuring door het bestuur, afwijkende maten voor de graven worden
gehanteerd.
3. Het is niet toegestaan om buiten de in het vorige lid genoemde oppervlakte een
bedekking aan te brengen of voorwerpen te plaatsen.
4. Het in strijd met het bepaalde in lid 2 en 3 geplaatste zal, zonder nadere
aankondiging, worden verwijderd en vernietigd.
5. Het plaatsen van gedenktekens en/of sierurnen op graven of in de urnenmuur
geschiedt niet dan met vergunning van de beheerder. De vergunning kan worden
aangevraagd via een formulier dat op kantoor verkrijgbaar is of via de website
gedownload kan worden.
6. Een vergunning voor een gedenkteken kan worden geweigerd indien:
a. de duurzaamheid van de gebruikte materialen onvoldoende of de fundering en
constructie onvoldoende stevig en/of veilig wordt geacht;
b. het gedenkteken naar het oordeel van het bestuur ernstig afbreuk doet aan het
aanzien van de begraafplaats;
c. de tekst of afbeelding op het gedenkteken naar het oordeel van het bestuur
aanstootgevend of kwetsend kan zijn.
7. Voor het recht tot plaatsen of aanbrengen worden kosten in rekening gebracht.
8. Het (laten) plaatsen of aanbrengen van monumenten, grafstenen, zerken of andere
monumenten of van beplantingen op graven geschiedt door de rechthebbende of
gebruiker.
9. Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van
gedenktekens op graven komen voor rekening van de rechthebbende of gebruiker.
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Artikel 20a
1. De monumenten als bedoeld in artikel 20 mogen maximaal de volgende maten
(breedte x lengte) hebben:
a. zerk op een particulier zandgraf of keldergraf type Veldheim: 80 x 180 cm;
b. staande steen, eventueel met banden, op een particulier zandgraf of keldergraf
type Veldheim: 80 x 180 cm;
c. zerk op een particulier kindergraf: in overleg met de beheerder;
d. staande steen, eventueel met banden, op een particulier kindergraf:
in overleg met de beheerder;
e. schuinliggende steen op een urnengraf: 50 x 50 cm;
f. schuinliggende steen op een algemeen graf A, uitgegeven voor 1 januari 2007:
50 x 40 cm;
g. platliggende steen op een algemeen graf A, uitgegeven vanaf 1 januari 2007:
50 x 40 cm;
2. De onder lid 1 genoemde monumenten dienen minimaal de volgende dikte te
hebben:
		
10 centimeter;
8 centimeter;
5 centimeter.
3. De onder 1 genoemde monumenten mogen maximaal de volgende hoogte hebben van:
50 centimeter;
		
100 centimeter;
40 centimeter;
70 centimeter;
de monumenten g: (inclusief de belettering en eventuele versiering): 8 centimeter.
Artikel 20b
1. Uitsluitend op algemene graven A uitgegeven na 1 februari 2007 wordt door de
begraafplaats een natuurstenen plaat van 50 x 40 cm aangebracht met daarop een
tijdelijk naamplaatje met naam, geboortejaar en sterfjaar van de overledene. Dit
naamplaatje wordt een half jaar na plaatsing verwijderd.
2. Het is de gebruiker toegestaan, de onder lid 1 bedoelde natuurstenen plaat te
vervangen door een platliggende steen als genoemd in artikel 20a, mits hij
hiervoor een vergunning heeft aangevraagd. Voor of tijdens de vervanging dient
de onder 1 bedoelde natuurstenen plaat onbeschadigd te worden teruggegeven
aan de begraafplaats.
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Artikel 21
1. De in artikel 20 bedoelde gedenktekens of beplantingen worden geacht voor
rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker te zijn aangebracht. Schade als
gevolg van brand, vandalisme, vorst, wateroverlast en andere van buiten komende
oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen
van een gedenkteken ten behoeve van een bijzetting, is voor rekening van de
rechthebbende of gebruiker.
2. De rechthebbende of gebruiker is verplicht de - door welke omstandigheden
ook - aangebrachte schade op eerste aanschrijven te herstellen, indien de
beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het bestuur het uiterlijk
aanzien van de begraafplaats schaadt.
3. Indien binnen drie maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of
vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het bestuur bevoegd tot verwijdering en
vernietiging van de gedenktekens of beplantingen over te gaan, waarbij geldt
dat het bestuur voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld. Dit laat
onverlet dat het bestuur het recht behoudt op kosten van de rechthebbende of
gebruiker over te gaan, tot herstel of vernieuwing over te gaan.
4. Het in voorgaande lid gestelde is mede van toepassing op vanwege het bestuur voor
rekening van de rechthebbende of gebruiker aangebrachte gedenktekens inclusief
beplantingen.
5. Behoudens door rechthebbenden en gebruikers of diens bloed- en aanverwanten in
de rechte lijn of in de zijlijn tot de 3e graad, is het derden - al dan niet in opdracht
van andere personen - zonder toestemming van de beheerder, niet toegestaan
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan gedenktekens te verrichten.
Artikel 22
1. Bij het vestigen van een grafrecht voor een particulier graf in de vorm van een
enkele of dubbele kelder, anders dan voor keldergraven type Veldheim, verplicht de
rechthebbende zich, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 tot en met 21,
deze kelder geheel te laten dekken met een zerk, die op een enkele kelder ten minste
tien cm en op een dubbele kelder tenminste twaalf cm dik is.
2. Tot zekerheid van nakoming van de in lid 1 genoemde verplichting wordt door de
rechthebbende bij de beheerder een bedrag gestort als door het bestuur is
vastgesteld. Dit bedrag moet onmiddellijk bij het vestigen van het betreffende
grafrecht worden voldaan en wordt na uitvoering van de in het vorige lid bedoelde
verplichting aan de rechthebbende gerestitueerd.
3. Uitsluitend het gebruik van die materialen, is toegestaan, die goedgekeurd zijn door
het bestuur.
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Artikel 23
1. Op de begraafplaats is een gedenkwand en zijn herdenkingszuilen (strooiveld) aanwezig.
Hierop kunnen nabestaanden een door het bestuur ter beschikking gesteld en van een
tekst voorzien gedenkplaatje laten plaatsen voor een termijn van tien jaar.
2. De tarieven voor de aanschaf van het gedenkplaatje, het van een tekst voorzien,
het plaatsen van het gedenkplaatje en het gebruik van de gedenkwand en de
herdenkingszuilen worden conform het bepaalde in artikel 15 vastgesteld.

9. Einde van de grafrechten
Artikel 24
1. De grafrechten vervallen:
a. door het verlopen van de termijn;
b. indien de rechthebbende of gebruiker afstand doet van het recht;
c. indien de begraafplaats wordt opgeheven.
2. Het bestuur kan de grafrechten – al dan niet tijdelijk – vervallen verklaren indien:
a. de betaling van het grafrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de
vestiging of een verlenging van het grafrecht of van andere kosten –ondanks een
aanmaning – niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn heeft
plaatsgevonden;
b. de rechthebbende of gebruiker – ondanks een aanmaning – in verzuim blijft een
op grond van dit reglement op hem rustende verplichting na te komen of daarmee
in strijd handelt;
c. de rechthebbende of de gebruiker van een graf is overleden en het recht niet
binnen 12 maanden is overgeschreven.
3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en in het tweede lid, en
in het geval van artikel 17, vierde lid, vindt geen terugbetaling plaats van een deel van
de kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele ander kosten.
4. Het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken of de beplanting kan gedurende een
maand vóór het vervallen van een grafrecht door de rechthebbende of gebruiker van
het graf worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kunnen zij hierop geen
aanspraken meer doen gelden.
5. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is de rechthebbende, gebruiker of
andere aanvrager die opdracht heeft gegeven een grafrecht te vestigen of andere
diensten te verrichten, een uitvaartverzorger inbegrepen, bij niet (tijdige) betaling van
kosten die verband houden met werkzaamheden of diensten in verband met de
begrafenis of plechtigheden als bedoeld in artikel 15, zonder dat nadere
ingebrekestelling is vereist, in gebreke. Het bestuur is alsdan gerechtigd om vanaf de
vervaldatum van de factuur bij de rechthebbende of gebruiker de incassoprocedure
toe te passen van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten. De
in artikel 96, lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vermelde kosten
dienen bovenop de verschuldigde som te worden vergoed.
Reglement Rhijnhof - 1 september 2017

16

10. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 25
Indien ten tijde voor de inwerkingtreding van dit reglement met een rechthebbende is
overeengekomen dat:
a. verlenging van het grafrecht en betaling van de kosten per jaar geschiedt, wordt
deze werkwijze - in afwijking van het bepaalde in de tweede volzin van het
derde lid van artikel 9 - voortgezet, tenzij de rechthebbende een periode van
telkens tien of twintig jaar verkiest;
b. een koopsom is betaald, waarvan een deel jaarlijks kan worden aangewend ter
voldoening van periodiek aan te passen recognities en onderhoudskosten tot
het tijdstip dat de som voor € 0,45 in de boeken van het bestuur staat en het
grafrecht daarmee eindigt, kan het betreffende grafrecht worden voortgezet op
de voet van de algemene bepalingen in dit reglement met betrekking tot de
verlenging van een recht op een particulier graf.
Artikel 26
Door vestiging van een grafrecht onderwerpen een rechthebbende of gebruiker en hun
rechtsopvolgers zich aan de bepalingen van dit reglement, zoals dit eventueel nader
wordt gewijzigd of aangevuld, en verplichten zij zich tot tijdige betaling van de daarop
gebaseerde rechten en kosten.
Artikel 27
Een exemplaar van dit reglement is verkrijgbaar bij de beheerder en wordt kosteloos
toegezonden aan de belanghebbenden.
Artikel 28
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of indien verschil van mening bestaat
over de uitleg van haar bepalingen, beslist het bestuur.
Artikel 29
Dit reglement treedt in de plaats van alle voorgaande reglementen van de
begraafplaats. Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Beheer
Begraafplaats “Rhijnhof” in zijn vergadering van 29 augustus 2017 onder de bepaling
dat dit reglement op 1 september 2017 in werking treedt.
De voorzitter,

De secretaris,

w.g.
drs. H. Buijing

w.g.
J.P. Karstens

RHJOHPHQWRKLMQKRIVHSWHPEHU2017

17

Tarievenlijst
van de
begraafplaats

Met ingang van 1 september 2017
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Tarievenlijst met ingang van 1 september 2017
Particuliere graven (eigen of familiegraven)
Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf per jaar (1 begraaflaag) *
Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf voor 10 jaar (1 begraaflaag)
Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf voor 20 jaar (1 begraaflaag)
Verwerving recht op een particulier zandgraf voor 30 jaar (1 begraaflaag)

€
€
€
€

101,00
875,00
1.650,00
2.440,00

Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf per jaar (2 begraaflagen) *
Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf voor 10 jaar (2 begraaflagen)
Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf voor 20 jaar (2 begraaflagen)
Verwerving recht op een particulier zandgraf voor 30 jaar (2 begraaflagen)

€
€
€
€

112,00
970,00
1.830,00
2.725,00

Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf per jaar (3 begraaflagen) *
Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf voor 10 jaar (3 begraaflagen)
Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf voor 20 jaar (3 begraaflagen)
Verwerving recht op een particulier zandgraf voor 30 jaar (3 begraaflagen)

€
€
€
€

123,00
1.160,00
2.010,00
3.010,00

€
Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf (kindergraf) per jaar *
€
Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf (kindergraf) voor 10 jaar
€
Verwerving/verlenging recht op een particulier zandgraf (kindergraf) voor 20 jaar
€
Verwerving recht op een particulier zandgraf (kindergraf) voor 30 jaar
* Alleen mogelijk bij verwerving/verlenging zonder begrafenis. Zie Reglement Artikel 9, lid 4 en Artikel 13, lid 2

40,00
370,00
650,00
970,00

€
€

3.330,00
4.990,00

Verwerving/verlenging recht op een particulier keldergraf voor 20 jaar (Veldheim 5 lagen)
Verwerving recht op een particulier keldergraf voor 30 jaar (Veldheim 5 lagen)

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Verwerving/verlenging recht op een nieuw aan te leggen particulier keldergraf voor 20 jaar (1 laag)
Verwerving recht op een nieuw aan te leggen particulier keldergraf voor 30 jaar (1 laag)
Verwerving/verlenging recht op een nieuw aan te leggen particulier keldergraf voor 20 jaar (2 lagen)
Verwerving recht op een nieuw aan te leggen particulier keldergraf voor 30 jaar (2 lagen)
Verwerving/verlenging recht op een particulier keldergraf voor 20 jaar (rotonde ring 3 lagen)
Verwerving recht op een particulier keldergraf voor 30 jaar (rotonde ring 3 lagen)

€
€

13.650,00
20.470,00

Verwerving/verlenging recht op een particulier keldergraf voor 20 jaar (rotonde ring 2x3 lagen)
Verwerving recht op een particulier keldergraf voor 30 jaar (rotonde ring 2x3 lagen)

Op aanvraag
Op aanvraag

Verwerving/verlenging recht op een particulier keldergraf voor 20 jaar (rotondegraven)
Verwervingg recht op een particulier keldergraf voor 30 jaar (rotondegraven)

Op aanvraag
Op aanvraag

Verlengen van het recht op een particulier zandgraf (per jaar) zie reglement **
Verlengen van het recht op een particulier zandgraf (kindergraf) (per jaar) zie reglement **
Verlengen van het recht op een particulier keldergraf (per jaar): 2,5% van het verwervingsrecht **
** Bij een begrafenis (aanvulling van het aantal jaren t/m de minimale grafrust termijn van 10 jaar).
Zie Reglement Artikel 13, lid 2
Begraafkosten particuliere graven
Begraafkosten vanaf 1 jaar (maandag t/m vrijdag)
Begraafkosten vanaf 1 jaar (zaterdag)
Begraafkosten tot 1 jaar (maandag t/m vrijdag)
Begraafkosten tot 1 jaar (zaterdag)
Begraafkosten levenloos geboren (maandag t/m vrijdag)
Begraafkosten levenloos geboren (zaterdag)

€
€

100,50
32,50

€
€
€
€
€
€

955,00
1.425,00
270,00
370,00
180,00
270,00

Algemene keldergraven (algemeen graf A)
Gebruik algemeen keldergraf voor 10 jaar (3-laags kelder)

€

780,00

Begraafkosten alle leeftijden (maandag t/m vrijdag)
Begraafkosten alle leeftijden (zaterdag)

€
€

635,00
930,00

Kunststoffen naamplaatje (naam, geboorte- en overlijdensdatum) na 6 maanden
Roestvrij stalen naamplaatje (met tekst zoals op kunststof naamplaatje)

€
€

155,00
325,00

€
€

580,00
740,00

Klokken luiden gratis voor begrafenissen - vanaf aula tot aan het graf
Klokken luiden bij een crematieplechtigheid
Rouwsteiger
Toeslag blijvende betonnen grafbekisting tbv particuliere islamitische zandgraven
Openluchtaula
Overschrijding tijd begrafenis boven 20 minuten (per 20 minuten)
Gebruik electrocar met chauffeur tijdens begrafenis (indien vooraf geboekt)
Gebruik bloemenbaar

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
60,00
140,00
480,00
105,00
150,00
45,00
25,00

Bijzetting stoffelijke overblijfselen uit opgraving
Bijzetting buiten aanwezigheid van nabestaanden
Bijzetting in aanwezigheid van nabestaanden (maandag t/m vrijdag)
Bijzetting in aanwezigheid van nabestaanden (zaterdag)

€
€
€

565,00
685,00
975,00

Bijzetting asbus of urn in of op een particulier graf
Bijzetting buiten aanwezigheid van nabestaanden
€
Bijzetting in aanwezigheid van nabestaanden (maandag t/m vrijdag)
€
Bijzetting in aanwezigheid van nabestaanden (zaterdag)
€
Indien in een particulier graf tegelijkertijd meer dan één asbus bijgezet wordt, geldt het tarief van één asbus

170,00
225,00
340,00

Voortijdig opgraven van een asbus/urn voordat de grafrechttermijn is verstreken

€

105,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

115,00
88,00
88,00
52,00
52,00
37,00
88,00
125,00
90,00
125,00

Algemene zandgraven (algemeen graf B)
Gebruik en begraafkosten algemeen zandgraf voor 10 jaar (3-laags)
(dit is een begrafenis zonder aanwezigheid van nabestaanden, zie reglement art. 1 lid e;
alleen mogelijk van ma t/m vr; monumenten op deze graven zijn niet toegestaan) tot 9:00 uur:
Idem na 9:00 uur:

Overige tarieven begraven

Verplichte onderhoudskosten particuliere graven (per jaar)
Keldergraven - Vanaf 2010
Keldergraven - Vanaf 2008 t/m 2009
Zandgraven - Vanaf 1997
Zandgraven (kindergraven) - Vanaf 1997
Zandgraven zonder monument - Tussen 1997 en 2006
Zandgraven (kindergraven) zonder monument - Tussen 1997 en 2006
Zandgraven - Vanaf 1992 t/m 1996
Rotonde kelders zerk - Vanaf 1992 t/m 2007
Kelders (enkel) zerk - Vanaf 1992 t/m 2007
Kelders (dubbel) zerk - Vanaf 1992 t/m 2007

Particuliere graven uitgegeven of verlengd vanaf 1-1-1992.
Afkoop onderhoud begraafplaats is mogelijk tegen het thans geldende tarief maal het aantal jaren dat het grafrecht nog loopt.
Graven uitgegeven voor 1992
Rotonde kelders zerk
Kelders (enkel) zerk
Kelders (dubbel) zerk
Zandgraven
Grafrecht

€
€
€
€
€

176,00
106,00
156,00
98,00
52,00

Particuliere graven uitgegeven of verlengd voor 1-1-1992.
Verplichte afkoop onderhoud begraafplaats tot en met 10 jaar na de laatste begraving of 20 jaar na de laatste asbijzetting te
rekenen vanaf 1 januari van het lopende jaar. Na afloop van deze verplichte afkoopperiode worden de kosten, tegen de dan
geldende tarieven, weer jaarlijks in rekening gebracht. Afkoop is dan mogelijk voor een periode van maximaal 20 jaar.

Urnengraven
Gebruik urnengraf (urnentuin) per jaar (jaarlijks verlengen tegen dan geldende tarieven)
Gebruik urnengraf (urnentuin) voor een periode van 5 jaar
Gebruik urnengraf (urnentuin) voor een periode van 10 jaar

€
€
€

147,00
665,00
1.330,00

Gebruik dubbel urnengraf (urnentuin) per jaar (jaarlijks verlengen tegen dan geldende tarieven)
Gebruik dubbel urnengraf (urnentuin) voor een periode van 5 jaar
Gebruik dubbel urnengraf (urnentuin) voor een periode van 10 jaar

€
€
€

265,00
1.200,00
2.400,00

Gebruik urnengraf (buitenplaats) per jaar (jaarlijks verlengen tegen dan geldende tarieven)
Gebruik urnengraf (buitenplaats) voor een periode van 5 jaar
Gebruik urnengraf (buitenplaats) voor een periode van 10 jaar

€
€
€

182,00
825,00
1.650,00

€
€
€
€
€
€

145,00
170,00
225,00
105,00
115,00
90,00

Gebruik enkele nis per jaar (jaarlijks verlengen tegen dan geldende tarieven)
Gebruik enkele nis voor 5 jaar
Gebruik enkele nis voor 10 jaar

€
€
€

91,00
410,00
820,00

Gebruik dubbele nis per jaar (jaarlijks verlengen tegen dan geldende tarieven)
Gebruik dubbele nis voor 5 jaar
Gebruik dubbele nis voor 10 jaar

€
€
€

163,00
740,00
1.480,00

€
€
€
€

115,00
170,00
65,00
90,00

Verstrooien as afkomstig van crematorium Rhijnhof
Verstrooien as buiten aanwezigheid van nabestaanden is begrepen in het crematietarief van Rhijnhof
Verstrooien as in aanwezigheid van nabestaanden (op afspraak) toeslag

€

120,00

Verstrooien as niet afkomstig van crematorium Rhijnhof
Verstrooien as buiten aanwezigheid van nabestaanden
Verstrooien as in aanwezigheid van nabestaanden (op afspraak)

€
€

110,00
165,00

Meerprijs zaterdag

€

115,00

Naamplaatje strooiveld (naam, geboorte- en overlijdensdatum) voor periode van 10 jaar
Verlenging 10 jaar

€
€

210,00
105,00

€
€

60,00
295,00

€
€

210,00
105,00

Het verlengen van het gebruik van een urnengraf is mogelijk per jaar of met 5 jaar of 10 jaar.
Extra opties urnengraven
Urnenkelder/kunststofbox (optioneel). Biedt ruimte aan 4 asbussen
Bijzetting 2e,3e of 4e asbus/urn buiten aanwezigheid nabestaanden
Bijzetting 2e,3e of 4e asbus/urn in aanwezigheid nabestaanden
Voortijdig opgraven van een asbus/urn voordat de grafrechttermijn is verstreken
Meerprijs bijzetting 1e asbus/urn zaterdag
Toeslag plaatsing urnengraf indien sierurn niet bij de begraafplaats is aangeschaft

Urnenmuur

Het verlengen van het gebruik van een nis in de urnenmuur is mogelijk met telkens 5 of 10 jaar
Extra opties urnenmuur
Meerprijs plaatsing zaterdag
Bijzetting 2e asbus in een bestaande sierurn. Alleen berekenen als de 2e asbus later wordt bijgezet
Asbus overplaatsen naar een andere nis
Toeslag plaatsing urnenmuur indien sierurn niet bij de begraafplaats is aangeschaft

Strooivelden

Sterretjesveld
Individuele plaatsing van as in het sterretjesveld (foetus <24 weken)
Glasmonument - glasscherf met inscriptie

Gedenkmuur
Naamplaatje (naam, geboortejaar en overlijdensjaar) voor periode van 10 jaar
Verlenging 10 jaar

Diversen
Op verzoek ruimen of schudden van een graf
Opgraven van stoffelijke overblijfselen (art. 18) (alle soorten graven)
Op verzoek ruimen van een graf (alle soorten graven)
Ruimen en herbegraven in het zelfde particuliere graf, voorafgaand aan een begrafenis in het graf
Levering overplaatsingskist
Periodieke ruiming algemene graven
Opgraven en overbrengen naar een nieuw algemeen graf (exclusief *)
Opgraven en overbrengen naar een particulier graf (exclusief *)
Opgraven en cremeren stoffelijke overblijfselen (exclusief *)
Opgraven i.v.m. overbrengen andere bestemming (exclusief *)
* Levering overplaatsingskist

€
€
€
€

720,00
720,00
350,00
220,00

€
€

635,00
940,00
op aanvraag
€
260,00
€
220,00

Tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van grafbedekking (per graf)
Rotonde kelder (steenhouwer inschakelen)
Enkele kelder (zerk)
Dubbele kelder (zerk)
Zandgraven (grafmonument)

€
€
€

op aanvraag
285,00
370,00
190,00

Diverse diensten
Het reglement van de begraafplaats (per exemplaar)
Extract grafregister (per graf)
Duplicaat akte (per graf)
Overschrijvingskosten (per graf)
Boek "Rhijnhof" van buitenplaats tot begraafplaats
Boek “100 jaar Rhijnhof”
Vergunningkosten plaatsen nieuw monument (grafsteen)
Vergunningkosten Inscriptie, bijplaatsing of vervanging bestaand monument

€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
5,00
5,00
57,00
12,00
12,00
39,00
16,00

Aula en condoleanceruimte
De tarieven hiervoor worden rechtstreeks door de exploitant van het crematorium
in rekening gebracht.
Voor deze tarieven verwijzen wij naar de tarieflijsten van Dela.

