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BIJLAGE 1 
 
GRAFAKTE VOOR EEN PARTICULIER GRAF 
 
Het bestuur van de parochie Heilige Geest te Goor, eigenaresse van de begraafplaatsen gelegen aan de Beckumer 
Kerkweg te Beckum in de gemeente Hengelo, aan de O.L. Vrouwestraat te Bentelo in de gemeente Hof van Twente, 
aan ’t Kip te Delden in de gemeente Hof van Twente, aan de Iependijk te Goor in de gemeente Hof van Twente, aan 
de Goorsestraat te Hengevelde in de gemeente Hof van Twente en aan de Goorsestraat te St Isidorushoeve in de 
gemeente Haaksbergen, verleent aan  
Naam   
Adres   
Postcode   Plaats   
 
hierna te noemen de rechthebbende, 
voor een termijn van 20 jaren vanaf heden, het uitsluitend recht van gebruik op: 

 een particulier dubbel graf, bestemd voor twee overledenen; 

 een particulier enkel graf, bestemd voor één overledene; 

 een particulier kindergraf, bestemd voor één overledene; 

 een particulier urnenbewaarplaats in het columbarium, voor het plaatsen van een of twee asbussen; 

 een particulier urnengraf, bestemd voor het begraven van een of twee asbussen. 
 
Het graf is gelegen op de begraafplaats te   
Het is bestemd voor 

 Persoon 1 Persoon 2 

Naam   

Geboren   

Overleden   

In vak:              in rij: No: No: 

 
Grafrecht 
Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld d.d. 
16 november 2015, 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 15. Het bestuur is gerechtigd het reglement te wijzigen. Rechthebbende verklaart 
hierbij een exemplaar van het reglement van de begraafplaats te hebben ontvangen. 
 
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 jaar verlengd worden telkens tegen de alsdan geldende tarieven en voorwaarden. 
Het bestuur zal tijdig de rechthebbende berichten over het aflopen van een termijn. 
 
Grafteken en grafbeplanting 
Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig de afzonderlijke Voorschriften, 
behorende bij het genoemde reglement. Bijzetting van asbussen of urnen in een dubbelgraf is toegestaan, mits er 
slechts één persoon in begraven is. Grafteken en/of grafbeplanting moeten 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 drie maanden nadat het grafrecht - door welke oorzaak dan ook - geëindigd is 
en het graf c.q. de asbus kan ruimen. 
 
Bedrag grafrecht 
Ingevolge artikel 38 van het reglement voornoemd is aan het bestuur verschuldigd het de som van €………… 
Ondergetekende verklaart voornoemd bedrag namens het bestuur te hebben ontvangen.  
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Reglement 
Ondergetekende bevestigt dat hij kennis heeft genomen van het begraafplaatsreglement en de voorschriften voor het 
toelaten van graftekens en beplanting op de begraafplaatsen van de R.K. Heilige Geest Parochie te Goor.  

 Hij stelt er prijs op een papieren kopie van dit reglement en deze voorschriften te ontvangen. 
 Hij stelt er geen prijs op dit reglement en deze voorschriften te ontvangen. Hij is ervan op de hoogte, dat hij dit 

reglement en deze voorschriften op kan vragen bij het parochiesecretariaat en op de website 
www.heiligegeestparochie.nl beschikbaar zijn. 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 
Te   d.d.    
 
 
 
De rechthebbende: Namens het parochiebestuur: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. …............ overgeschreven ten name van 
 
 …......................... (naam) 
 …......................... (adres) 
 …......................... (postcode en woonplaats) 
 …………………… (e-mail) 
 
te …......................................., d.d. ………………....... 20... 
 
 
Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. ….................. overeenkomstig art. 18 en 19 van 
het reglement van de begraafplaats verlengd tot ….................. 
 
te …........................................., d.d. …………………... 20….. 
 
 
Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. ….................. overeenkomstig art. 18 en 19 van 
het reglement van de begraafplaats verlengd tot ….................. 
 
  
te ….........................................., d.d. …..... ……………20… 
 
Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. ….................. overeenkomstig art. 18 en 19 van 
het reglement van de begraafplaats verlengd tot ….................. 
 
te ….........................................., d.d. …..... …………….20… 

http://www.heiligegeestparochie.nl/

