Technische bepalingen R.K. Begraafplaats Terwinselen
1.

De steenhouwwerken ca, alsmede de fundatie's waarop zij rusten, moeten van goede kwaliteit zijn,
vakkundig zijn bewerkt en op de juiste wijze worden geplaatst met geëigend gereedschap.
Het werk dient zonder onderbreking te worden uitgevoerd.
Overtollig materiaal dient direct na de werkzaamheden te worden opgeruimd en afgevoerd.

2.

Indien bij werkzaamheden schade ontstaat aan graven, paden, beplanting en dergelijke, dient deze
binnen 24 uur door de opdrachtgever te worden hersteld.

3.

Staande gedenktekens dienen aan de voorzijde in één lijn te staan met de overige in de rij. Bij
aanvang wordt de rij door de beheerder aangegeven.

4.

De staande gedenktekens moeten geplaatst worden in een hardstenen of betonnen voetstuk, waarbij
zij tenminste 10 cm diep verzonken worden of op een voetstuk worden bevestigd met doken
(pennen).
De doken moeten van voldoende lengte en dikte zijn voor een behoorlijke bevestiging.

5.

De bovenzijde van de fundering van elk gedenkteken dient 2 cm beneden het maaiveld te liggen.

6.

De ruimte voor en naast het graf dient enkel en alleen afgewerkt te worden met wiso split 3/12 mm,
deze wiso split is bij de beheerder verkrijgbaar.

7.

Op de hoekpunten van de steenhouwwerken dient een fundering met een diameter van minimaal 15
cm te worden aangebracht, tot een diepte van 200 cm.

8.

Banden dienende als omheining van een graf, moeten op onzichtbare wijze van elkaar gesteld op
een raamwerk van gewapend beton.
Dit raam moet minimaal 8 cm dik zijn en een bandbreedte hebben van de erop geplaatste banden.

9.

Liggende stenen, dunner dan 10 cm, moeten rusten op een raamwerk van gewapend beton met een
dikte van minimaal 8 cm.
Dit raamwerk dient te rusten op de fundering op de hoeken zoals omschreven in punt 7.

10.

Voor bijplaatsing van een tweede kist, dient de gehele grafbedekking te worden verwijderd.
Als het kopstuk niet verwijderd kan worden dan zal het door de uitvoerder c.q. aannemer
deugdelijk geschoord dienen te worden, op risico van de uitvoerder c.q. aannemer, zulks ter
beoordeling van en overleg met de beheerder.

11.

Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, dienen het eerst de buurgraven te worden
afgedekt.

12.

Voor het storten van de fundering zullen de peilers gecontroleerd worden door de beheerder. De
verantwoording blijft echter bij de uitvoerder c.q. aannemer.

Beplanting
1.

In principe mag de gehele ruimte die voor grafbedekking bedoeld is voor beplanting gebruikt
worden.
Deze beplanting dient echter niet hoger te zijn c.q. te worden dan 50 cm.

2.

Deze beplanting dient niet breder te zijn, c.q. te worden dan de ruimte die bedoeld is voor
grafbedekking.

3.

Het plaatsen van beplanting, bloemen, vazen e.d. voor, naast of achter de ruimte bedoeld voor
grafbedekking is niet toegestaan.

Overige bepalingen
1.

Indien steenhouwwerk c.q. en/of beplanting niet aan bovengenoemde voorwaarden
voldoen kan deze door de begraafplaatsbeheerder worden verwijderd, eventueel op kosten van de
overtreder/nalatende.

2.

Ieder is verplicht de aanwijzingen, die door of namens het Kerkbestuur met betrekking tot het
uitvoeren van werkzaamheden, of in het belang van de orde en rust op de begraafplaats worden
gegeven, na te komen.
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