
REGLEMENT TERAARDEBESTELLING STICHTING BEGRAAFPLAATS RUSTOORD 
 
 
 
 
procedure bij een vraag tot teraardebestelling: 

- melding bij de gemeente 
- begrafenisondernemer neemt contact op met bestuur 
- bestuur beslist of er binding is met de begraafplaats. Daarvoor vindt overleg 

plaats binnen het bestuur 
- plaatsbepaling graf door bestuur, wensen overledene/nabestaanden meenemen in 

overweging 
- contact met grafdelver 

 
afspraken rondom een teraardebestelling:   

- Het verschuldigde grafrecht en de begraafkosten zijn gelijk aan hetgeen daarvoor 
door de Gemeente Berkelland in rekening wordt gebracht voor de openbare 
begraafplaatsen in die gemeente 

- de duur van de grafrechten is 20 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Wensen 
nabestaanden geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging, dan 
vervallen de rechten aan de Stichting Begraafplaats Rustoord 

- rechthebbenden op de grafrechten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
graf 

- rechthebbenden op de grafrechten zijn verantwoordelijk voor de opgave van een 
contactpersoon aan het bestuur 

- rechthebbenden op de grafrechten zijn er verantwoordelijk voor dat  het bestuur 
beschikt over actuele adresgegevens van de contactpersoon 

- als iemand op voorhand aangeeft op Rustoord begraven te willen worden, moet er 
door diegene een jaarlijks grafrecht worden voldaan aan de Stichting Begraafplaats 
Rustoord. Dit jaarlijks grafrecht bedraagt 1/20 deel van het grafrecht bij een 
teraardebestelling 

- op verzoek van de rechthebbenden kan de Stichting Begraafplaats Rustoord tegen 
een financiële vergoeding het onderhoud van een graf overnemen. De betreffende 
vergoeding is gelijk aan hetgeen daarvoor door de Gemeente Berkelland in rekening 
wordt gebracht voor de openbare begraafplaatsen in die gemeente 

 
bepalingen ten aanzien van de grafbedekking 

- lengtemaat van de steen maximaal 200 cm, voor urnengraven 54 cm 
- breedtemaat van de steen maximaal 90 cm, voor urnengraven 54 cm 
- bij verticale plaatsing van de steen: maximale hoogte van de steen 80 cm, voor 

urnengraven 54 cm 
- voor de gedenksteen mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt zoals: 

natuursteen, metaal, verduurzaamde houtsoorten 
- het karakter van de gedenksteen moet passen in het karakter van de begraafplaats, 

dit ter uitsluitende beoordeling van het bestuur 
- minimale bedekking van het graf kan uit stenen bestaan 

 
bepalingen ten aanzien van urnengraven en verstrooiingsplaats 

- urnen kunnen alleen geplaatst worden in de daarvoor bestemde urnenkelders, welke 
worden afgedekt door een steen. De afdekplaten zijn uniform 



- bovenstaande bepalingen met betrekking tot afspraken rondom een 
teraardebestelling zijn voor het overige voor zover mogelijk van overeenkomstige 
toepassing 

- er bestaat de mogelijkheid tot verstrooiing van de as op een daarvoor door het 
bestuur van de Stichting Begraafplaats Rustoord op de begraafplaats aangewezen 
plek.  

 
Het bestuur van Stichting Begraafplaats Rustoord beslist over alles wat niet geregeld is in dit 
reglement teraardebestelling. 
 
Dit reglement treedt in werking per 27-10-2014. 
Het reglement van april 2012 vervalt  per die datum. 
 
 
Bestuur Stichting Begraafplaats Rustoord 
 


