
Sub reglement Kwadendamme

Regeling:

1. Begraafplaats ingedeeld in vakken, vakken ingedeeld in graven.
2. Indeling begraafplaats: - afdeling kindergraven,

- afdeling kindergraven,
- afdeling overige graven,
- gedeelte voor bijzetting van asbussen (columbaria)
- strooiveldje

3. Uitsluitend uitgifte van algemene graven.
4. Geen reserveringen mogelijk.
5. Wel bijzetting van asbussen, doch uitsluitend op en niet in graven.
6. maximaal twee asbussen per columbarium en één lijk per graf.
7. Minimum recht tot begraven en begraven houden van een lijk bepalen op 30 jaar met recht 

op een eenmalige verlenging met 10 jaar.
8. Verplichting tot betaling van grafrechten stopt na 40 jaar betaald te hebben,
9. Na de 40 jaar, als bedoeld onder 8, verplicht de parochiekerncommissie zich tot een blijvend 

grafonderhoud tot het tijdstip van een noodzakelijke ruiming.

Hoewel nu bepaald is dat grafmonumenten uitsluitend uit natuursteen moeten bestaan, kan 
ingestemd worden met de toepassing van andere duurzame materialen/kleuren. 
1. op een columbarium mag alleen een liggende grafsteen worden geplaatst die de 
oppervlakte van een columbarium niet te boven gaat.
2. op een graf, geen columbarium zijnde, mag alleen een rechtop staande grafsteen worden 
geplaatst in gesloten vorm, met recht opgaande zijkanten, waarbij zijdelingse verspringingen 
tot een breedte van maximaal 15 centimeter zijn toegestaan.
3. Horizontale grafbedekkingen, zoals randen, platen, grint e.d. mogen worden aangebracht. 
Hierbij dienen, met inbegrip van de afmeting van een eventueel staande grafsteen, de hierna
genoemde oppervlaktes in acht genomen te worden.
4. Het aanbrengen van hekwerken, houten of emaillen bordjes, palen, kettingen en andere 
soortgelijke voorwerpen is verboden.
5. Grafstenen moeten van duurzaam materialen zijn vervaardigd.
6. De afmetingen van staande grafstenen, bestemd voor enkele graven van volwassenen 
mogen, boven het maaiveld gemeten, niet meer bedragen dan hoog 110 centimeter, breed 
80 centimeter en dik 20 centimeter. Voor kindergraven bedragen deze maximum afmetingen 
respectievelijk 75, 50 en 15 centimeter.
7. De dikte van de staande grafsteen moet tenminste 8 centimeter bedragen.
8. Staande grafstenen moeten uit een stuk zijn vervaardigd en na plaatsing reiken tot 
tenminste 40 centimeter onder het maaiveld. Andere constructies zijn toegestaan  mits deze 
een even grote stabiliteit waarborgen, zulks ter beoordeling van de parochiekerncommissie. 
Onder staande grafstenen moet een liggende betonplaat worden aangebracht met een 
lengte welke tenminste gelijk is aan de breedte van de grafsteen en een breedte van 
tenminste 25 centimeter.
9. Op grafstenen mogen, anders dan voor het opschrift in letter en cijfers en andere 
afbeeldingen, geen verf of andere preparaten worden aangebracht.
10. Indien voor de tekst of anderszins metaal wordt gebezigd, is alleen toegestaan het 
gebruik van niet corrosieve metalen.



11. Het schoonhouden van een grafsteen of van een gedenkplaat, waaronder mede 
begrepen het rechtzetten van de grafsteen, dient te geschieden door de rechthebbende.
12. De parochiekerncommissie is niet verantwoordelijk voor de grafstenen die zich op de 
graven bevinden.
13. Schade aan grafmonumenten wordt door de parochiekerncommissie niet vergoed indien 
de schade niet door toedoen af nalaten door de parochie is ontstaan.
14. Het aanbrengen van opgaand beplanting op graven is niet toegestaan. Beplanting op 
graven wordt niet door de parochiekerncommissie onderhouden.
 

1.

Tarieven:

Deze zullen in de komende jaren geleidelijk worden aangepast aan de Bisdom tarieven.

  


