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Een particulier graf op een van twee gemeentelijke
begraafplaatsen verkrijgt u door een ‘recht tot begraven’
te kopen. Dit betekent dat u het graf, waarin meerdere
overledenen begraven kunnen worden, voor een
bepaalde periode huurt van de gemeente. Na deze
periode kunt u dit recht verlengen.
In een particulier graf op de Algemene Begraafplaats aan de
Willem de Zwijgerstraat 36 kunnen maximaal drie (verwante)
overledenen of maximaal vijf asbussen worden begraven. Als er
meerdere graven beschikbaar zijn, kunt u zelf een plaats voor het graf
uitzoeken. Nadat u een afspraak heeft gemaakt gaat een medewerker
met u mee om u te adviseren in uw keuze.
Op de Nieuwe Begraafplaats aan de Hooge Zeedijk 100 kunnen in een
particulier graf maximaal twee (verwante) overledenen of maximaal vijf
asbussen worden begraven. Hier is het mogelijk om een dubbelgraf te
huren. Dit zijn twee graven die naast elkaar worden uitgegeven. Bij de
Nieuwe Begraafplaats worden de graven op rij uitgegeven. Dit betekent
dat de gemeente de uitgifte en de plek van het graf in overleg met de
nabestaanden bepaalt.

Wat is een particulier graf
In een particulier graf (ook wel eigen graf of familiegraf genoemd)
kunnen twee of drie (verwante) overledenen of maximaal vijf asbussen
worden begraven. Het is ook mogelijk om een dubbelgraf te huren.
Dit zijn twee graven die naast elkaar worden uitgegeven.
Bij de Algemene Begraafplaats is het doorgaans mogelijk om de plaats
van een particulier graf zelf uit te zoeken. Bij de Nieuwe Begraafplaats
geldt dat de graven op rij worden uitgegeven. De gemeente bepaalt
daar, in overleg met de nabestaanden, de uitgifte en de plek van het graf.

Rechthebbende
Het graf wordt gehuurd door de rechthebbende. Uitsluitend deze
persoon beslist wie in het graf wordt begraven of bijgezet. Hij of zij
beslist onder andere ook over het verstrooien van as in het graf, het
plaatsen van een monument op het graf, het bijplaatsen van een asbus,
het ruimen van het graf, het verlengen van het uitsluitend grafrecht en
het overschrijven van het uitsluitend grafrecht op een andere persoon.
U kunt zelf van tevoren al een recht tot begraven kopen. Ook kunt
u later besluiten om dit over te laten aan uw nabestaanden of de
uitvaartondernemer.

Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van twintig
jaar. Op verzoek is een minimale periode van tien jaar ook mogelijk.
De rechthebbende kan deze termijn telkens met vijf of tien jaar
verlengen. Ruim voordat de periode van het grafrecht afloopt, wordt
de rechthebbende door de gemeente aangeschreven en wordt de
mogelijkheid tot verlenging aangeboden.
Via een overschrijving is het mogelijk om de grafrechten op een andere
naam te zetten, mits de rechthebbende hiervoor toestemming geeft.
Als de rechthebbende is overleden, hebben de erven een half jaar de tijd
om het graf over te laten schrijven op een nieuwe rechthebbende.

Afstand doen van het graf
Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u afstand doen van uw graf.
Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.
De gemeente neemt het besluit dat het grafrecht dan weer aan haar
toekomt en ontruimt het graf.

Een monument
U mag op een graf een grafsteen of gedenkplaat plaatsen. Er zijn richt-
lijnen over het formaat van de gedenkstenen, de duurzaamheid van de
materialen en de constructie. Steenhouwers zijn van de richtlijnen op de
hoogte. Een grafmonument mag ook zelf worden ontworpen, maar dient
dan wel aan dezelfde richtlijnen te voldoen.
U heeft een vergunning nodig van de gemeente om een grafmonument
te plaatsen. Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan.
U mag dit ook zelf bij de gemeente aanvragen met het aanvraagformulier
vergunning monument. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Een graf heeft een afmeting van 180 x 80 cm. Alle grafbedekking moet
binnen deze maat blijven. U kunt gebruik maken van de servicepunten
voor gereedschap, gieters en puntvazen. De ruimte achter het graf moet
leeg blijven; hier mogen dus geen spullen staan.

Beplanting
Beplanting mag maximaal 100 cm hoog zijn en dient binnen de
afmetingen van het graf te blijven. Het plaatsen van planten die sterk
woekeren (bamboe, klimop, etc.) is niet toegestaan. De verzorging van
de planten doet u zelf.

Losse objecten op een graf
U mag losse objecten, die niet schadelijk of gevaarlijk zijn, op het graf
plaatsen. De begraafplaats aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het
kapotgaan of zoekraken van losse objecten.
Bloemen en kransen op het graf kunnen, als ze verdord zijn, door de
medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd.

Onderhoud
De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke
begraafplaatsen en voor het onderhoud rondom het graf. De graven
worden eenmaal per jaar ontalgt en bij verzakking uitgevlakt.
Een eventueel scheefgezakt monument wordt rechtgezet, met
uitzondering van glazen monumenten.
Het onderhoud op het graf, zoals onkruid verwijderen, doet u zelf.

Ruimen van graven
De gemeente ruimt nooit zonder voorafgaand bericht graven;
de rechthebbende ontvangt altijd tijdig bericht. Als nabestaanden een
graf willen behouden nadat de grafrechten zijn verlopen, dan zal de
rechthebbende de actuele grafrechten moeten verlengen of overdragen
op iemand anders.
Wanneer er geen rechthebbende bekend is, kan de gemeente het besluit
nemen het grafrecht te laten vervallen. Een jaar voor de eventuele
ruiming wordt het graf aangeplakt en gepubliceerd. Het is dan alsnog
mogelijk voor nabestaanden om het grafrecht te kopen. Zij kunnen
contact opnemen met de gemeente via begraafplaats@maassluis.nl.
Wanneer geen reactie is gekomen, kan het graf geruimd worden.
De bij de ruiming van een graf nog aanwezige menselijke resten worden
begraven in een verzamelgraf en de as wordt verstrooid op de daarvoor
bestemde gedeelten.

Tarieven
De gemeenteraad van Maassluis stelt jaarlijks de tarieven vast. In de
tarieventabel (zie www.maassluis.nl/uitvaart) vindt u alle tarieven voor
particuliere en algemene graven, asverstrooing/ - bewaring, plaatsing
gedenktekens, het gebruik van de koeling, aula en familiekamer.

Informatie
Op onze website
www.maassluis.nl/uitvaart
vindt u veel informatie over
uitvaarten, rouwbezoek en de
gemeentelijke begraafplaatsen van
Maassluis. Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.
We helpen u graag.

Gemeentelijke Begraafplaatsen
Maassluis
T 06 52 50 60 44
E begraafplaats@maassluis.nl
www.maassluis.nl/uitvaart
Crematorium De Dijk
T 06 14 27 58 67 of 010 30 73 437
E info@crematoriumdedijk.nl
www.crematoriumdedijk.nl
Bezoekadres:
Nieuwe Begraafplaats
Hooge Zeedijk 100
3143 LT Maassluis
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In de brochure Uitvaarten en rouwbezoek
vindt u algemene informatie over begraven
en cremeren in de gemeente Maassluis.
Andere brochures gaan over:
• Algemene graven
• Particuliere graven
• Kindergraven
• Asbestemmingen

