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Belangrijke informatie
particuliere graven

Particulier graf
Bij een particulier graf wordt het recht tot begraven voor een vastgelegde
termijn verleend aan één persoon. Deze persoon is de enige die kan bepalen
wat er met het graf gebeurt.
Hij of zij beslist onder andere over:
begraven in het graf;
bijzetten of verstrooien van as in het graf;
het plaatsen van een monument op het graf;
het ruimen van het graf;
het verlengen van het uitsluitend recht;
het overschrijven van het uitsluitend recht op een andere persoon.
Als de rechthebbende is overleden hebben zijn of haar erven een half jaar de
tijd om het graf over te laten schrijven op een nieuwe rechthebbende.

Monument en beplanting
Het graf heeft een maat van 180x90 cm. Alle grafbedekking moet binnen deze
maat blijven. Het is niet toegestaan spullen achter het graf op te slaan. U kunt
gebruik maken van de servicepunten voor gereedschap, gieters en puntvazen.
Beplanting
Beplanting mag maximaal 60 cm hoog zijn.
Het plaatsen van planten die sterk woekeren (bamboe, klimop, etc.) is
verboden. Ook planten die overlast geven voor de grafverzorging (met
stekels of doornen) kunt u niet planten.
Grafmonument
Bij het verkrijgen van het recht op het graf, hebt u een vergunning
gekregen om een monument op het graf te plaatsen. De steenhouwerij
waar u het monument laat maken, stuurt ons een kennisgeving van het
monument dat wordt geplaatst. Als u zelf een ontwerp maakt, ontvangen
we deze kennisgeving van u. Bij een eigen ontwerp moet u zich ook
houden aan de hierna volgende maatvoering.
Een grafmonument bestaat uit duurzaam en klimaatbestendig materiaal.
Zoals bijvoorbeeld: natuursteen, metaal of gehard glas met een minimale
dikte van 2 cm.
Materialen die schade geven aan het milieu of gevaarlijk zijn voor
bezoekers of medewerkers van de begraafplaats zijn verboden. Denk aan:
zandsteen, asbest en asbesthoudende materialen, glas en alle materialen
met scherpe randen of uitsteeksels.

Bodembedekking of strooibedekking kleiner dan 2 liter per item zoals
grind, schelpen en bakstenen zijn alleen toegestaan binnen een
omranding die voorzien is van een bodemplaat.
Op de achterzijde vindt u een tabel met toegestane afmetingen.
Losse objecten op een graf
Het is toegestaan losse objecten op het graf te plaatsen. Deze mogen niet
schadelijk of gevaarlijk zijn. Gelukkig komt het weinig voor dat losse objecten
kwijtraken. De begraafplaats aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het
kapotgaan of zoekraken van losse objecten.
Bloemen en kransen op het graf kunnen als ze zijn verdord door de
medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd.
Wat als u zich niet houdt aan bovenstaande regels
Als u zich niet houdt aan de regels met betrekking tot grafbedekking is de
beheerder van de begraafplaats bevoegd het graf volgens de regels aan te
passen. Uw eigendommen worden gedurende drie maanden in opslag
genomen. U kunt ze daar afhalen.

Onderhoud
Toen u het graf aankocht, hebt u ook betaald voor onderhoud. Iedereen betaalt
naar rato mee aan het algemene onderhoud aan de paden, de bomen en de
gebouwen. De begraafplaatsen worden geschoffeld en gemaaid. Dit gebeurt in
rondes. Eenmaal per jaar rond april/mei worden de monumenten ingespoten
met een middel tegen aanslag en mosgroei. Wij vullen het graf aan met grond
en wij stellen het monument, als dat door verzakking nodig is.
Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het graf, de begraafplaats of
het onderhoud, staan wij u graag te woord. Ons personeel buiten is herkenbaar
aan kleding met het logo van de gemeente. Onder onze verantwoordelijkheid
werken er ook aannemers op de begraafplaatsen.
Het kantoor van de algemene begraafplaatsen (Soestbergen, Kovelswade,
Tolsteeg en Daelwijck) is gevestigd op begraafplaats Tolsteeg. Het kantoor is
op werkdagen geopend en telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 13.00 uur.
U kunt ook een afspraak maken.

De wet en de verordening
De gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Utrecht hebben op
basis van de Wet op de lijkbezorging de Beheersverordening begraafplaatsen
gemeente Utrecht 2013 en de Verordening rechten begraafplaatsen Utrecht
2013 vastgesteld. Bovenstaande regels en richtlijnen zijn in de wet en
verordeningen vastgelegd.
Op utrecht.nl/begraafplaatsen kunt u deze informatie terugvinden en
downloaden. Uiteraard kunt u deze informatie ook aanvragen via ons kantoor.
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