
Grafakte voor een particulier graf                          

De R.K. Parochie Allerheiligste Verlosser en H. Petrus gevestigd te Maastricht vertegenwoordigd overeenkomstig art. 51 van 

het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland door haar voorzitter 

en secretaris * Zie voor uitgebreidere tekst achterblad.  

Verleent aan: 
 
Dit graf/nis is gelegen in Vak ……..  en  Genummerd …….. 
 
Afspraken ………………………………..                                        
 

Naam: ………………….                                                                                                                                                                    
Adres: …………………..                                                                                                                                                                 
Woonplaats/postcode: ……………………………   
Tel.: ………………………………                                                                                                                                                               
E-mailadres: …………………………………………... 

 

Hierna te noemen RECHTHEBBENDE, voor een termijn van 10 / 20 jaren vanaf ……………… het uitsluitend RECHT VAN 

GEBRUIK voor: 

 A. Een Bodemgraf, bestemd voor twee overledenen; 

 B. Een Enkel bodemgraf bestemd voor één overledene; 

 C. Een Kindergraf bestemd voor één overledene; 

 D. Een Bodemurnengraf bestemd voor een of meerdere asbussen/urnen; 

 E. Een Nis in het Columbarium (urnenbewaarplaats) voor maximaal drie asbussen/urnen; 

 F. Een Adoptiegraf. Indien van toepassing (zie adoptiereglement op de website van de Parochie). 

N.B. Na overleg van de rechthebbende met het kerkhofbeheer kunnen in het kader van familiehereniging asbussen 
worden bijgezet, uitgezonderd situatie E (max. drie). 

BEDRAGEN  Grafrecht. Ingevolge artikel 39 van het Reglement voor het beheer van het R.K. Kerkhof St. Pieter op de Berg d.d. 
3 november 2015, zijn volgens de tarieven, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juni 2021 aan het Bestuur verschuldigd 
bedragen (conform Tarievenlijst ingaande 01 juli 2021) ter zake van: 

 Een bedrag van Euro ………. voor het grafrecht (grafhuur of huur van een nis in het Columbarium,  inclusief een 
bedrag van Euro ………. ter bestrijding van de kosten van het door het Bestuur uit te voeren Algemeen 
Onderhoud van de begraafplaats/columbarium, voor de duur van het grafrecht; 

 Een bedrag van Euro .......... voor de administratieve kosten; 

 Een bedrag van Euro ……… ter bestrijding van de kosten van ruiming en afvoer van het grafteken, beplanting en 
overige zaken aanwezig op de grafplaats alsmede het egaliseren ervan, na beëindiging van het Grafrecht;  

 Een bedrag van Euro ……… ter bestrijding van de kosten voor verwijderen van de afdekplaat van de nis in het 
columbarium en overige zaken aanwezig in de nis, na beëindiging van het Grafrecht.                                                                                                                                                        

welk bedrag Rechthebbende op eerste verzoek aan het Bestuur zal voldoen. Rechthebbende verklaart hierbij kennis te 
hebben genomen van de inhoud van het Reglement voor het beheer van het kerkhof via de website van de Parochie. 

Te Maastricht, de …………………………………… 
 

De Rechthebbende: …………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Rechthebbende is door ondertekening tevens akkoord met de 
voorwaarden/regels vermeld op achterblad. 

Namens het Parochiebestuur: ……………………………………………... 

 

Indien van toepassing: het bovengenoemde recht is op 
verzoek van rechthebbende d.d. ………………… overgeschreven 
ten name van:  
 

Naam: …………………..                                                                                                                                                                     
Adres: …………………..                                                                                                                                                                 
Woonplaats/postcode: …………………………..                                                                                                                                                                   
Tel.: …………………………. 
E-mailadres: ……………………………………….. 
 

Te Maastricht, de ……………………………………….. 
 

Namens het Parochiebestuur: ……………………… 
 
 
 

 

Indien van toepassing: het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. …………………. overeenkomstig artikel 
18 van het Reglement voor het beheer van de begraafplaats  verlengd tot ………………………………… 

Te Maastricht, de …………………………… Namens het Parochiebestuur: …………………………. 
 
 
 

 



 

Achterblad/tevens laatste blad.                

 

* De R.K. Parochie Allerheiligste Verlosser en H. Petrus gevestigd te Maastricht, Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB 

Maastricht, eigenaresse van de begraafplaats R.K. Kerkhof Sint-Pieter op de Berg gelegen aan de Ursulinenweg en plaatselijk 

genummerd 2 (nabij R.K. Kerk Sint-Pieter Boven) in de kadastrale gemeente Sint-Pieter Maastricht, vertegenwoordigd 

overeenkomstig art. 51 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in 

Nederland door haar voorzitter en secretaris.  

GRAFRECHT                                                                                                                     

Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het Reglement voor het beheer van de begraafplaats voornoemd 

vastgesteld op 03 november 2015,  laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 maart 2018 met name voor de tijd waarop het 

terreingedeelte, waarin zich het graf bevindt, in de exploitatie tot de begraafplaats blijft behoren en onder voorbehoud tot het 

weigeren van een begraving of bijzetting in bijzondere omstandigheden, ingevolge artikel 15.                                                                                                                                                                              

Het bestuur is gerechtigd het Reglement te wijzigen.                                                                                                                                                              

ADRESWIJZIGING van de Rechthebbende 

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 aan het Bestuur.                                                                                                                                                                   Het recht is op 

omschreven wijze overdraagbaar. 

VERLENGING van het Grafrecht 

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 / - MONUMENT en - BEPLANTINGEN 

Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten waarvan het Ontwerp overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 33 van voornoemd Reglement voorafgaand door of namens het bestuur is goedgekeurd. Bijzetting van asbussen of 

urnen in een Familiegraf of een Dubbelgraf is toegestaan. 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 

dan ook geëindigd is, de voorwerpen/zaken/beplanting op het graf door een door het Bestuur daartoe toegelaten bedrijf te 

laten verwijderen. Na afloop van 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 zaken/voorwerpen op de graven niet in 

beheer en stelt zich voor schade aan voornoemde zaken niet aansprakelijk.  

RUIMING  

Door medeondertekening van deze akte op het voorblad is rechthebbende ervan op de hoogte dat het Bestuur tot 

verwijdering van de zaken/voorwerpen op het graf kan overgaan na verloop van drie maanden nadat het grafrecht – door 

welke oorzaken dan ook – geëindigd is en het graf c.q. asbus /urn kan ruimen. 
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