Algemeen graf – aanvullende informatie
Op Begraafplaats & Crematorium Westerveld zijn verschillende soorten graven. Particuliere huur- of
koopgraven en algemene graven. Wanneer nabestaanden hebben gekozen voor bijzetting in een
algemeen graf bestaat er soms onduidelijkheid over wat mag en kan. Hierbij vindt u aanvullende
informatie. Wij hopen dat u met deze informatie weloverwogen een juiste beslissing kunt nemen.
In een algemeen graf worden meerdere overledenen zonder familieband begraven. Een algemeen graf
wordt eenmalig voor een periode van 10 jaar uitgegeven. Het is niet mogelijk deze periode te verlengen.
Een algemeen graf heeft geen rechthebbende en aan algemene graven kunnen geen rechten worden
ontleend. De opdrachtgever van de begrafenis is voor ons het aanspreekpunt voor alle zaken rondom de
begrafenis.
Op een algemeen graf mag door de opdrachtgever van de begrafenis op een bepaalde plek op de
rustplaats een gedenkteken geplaatst worden. Om zoveel mogelijk eenheid te creëren is de keuze van
het gedenkteken echter beperkt. Er mag uitsluitend een hardstenen zerk worden geplaatst met de
afmetingen 46 cm breed, 40 cm lang en 10 cm dik. De keuze van de tekst, het lettertype en de kleur van het
opschrift is vrij. Voor het plaatsen van een gedenkteken vragen wij u met het ‘Aanvraagformulier plaatsing
gedenkteken’ een vergunning aan te vragen.
Na het plaatsen van een zerk op een algemeen graf zullen aan de opdrachtgever jaarlijks kosten in
rekening worden gebracht voor het onderhoud van de zerk en het algemeen onderhoud van de
begraafplaats. De hoogte van deze onderhoudskosten is gelijk aan het geldende tarief voor het algemeen
onderhoud voor graven tot 2 m². Voor meer informatie over het plaatsen van een gedenkteken en de
geldende bepalingen en het daarbij behorende aanvraagformulier: bekijk de pagina ‘Gedenktekens’.
Na 10 jaar wordt het algemene graf opgeheven. U krijgt hiervan geen bericht. Een eventueel geplaatst
gedenkteken wordt verwijderd en kan, indien gewenst, door de opdrachtgever worden afgehaald.
Mocht u na het lezen van het bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op
via telefoonnummer 0255-514843.

