
 

ING: NL83 INGB 0001 0441 86 of Rabo-bank: NL04 RABO 0148 4004 77 t.n.v. R.K. Kerkbestuur, Terwinselen 

   

 

Het Kerkbestuur van de R.K. Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Terwinselen 

ter ene zijde 

en 

A.B.C. Voorbeeld , wonende Straat XX 1234 AB  Ergens 

verder te noemen: huurder 

ter ander zijde 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 

1. Het Kerkbestuur verleent aan huurder het uitsluitend recht om ten hoogste twee stoffelijke overschotten, 

waaronder het stoffelijk overschot van Frösch/Crombach, 

 begraven te houden resp. te doen begraven in een door het Kerkbestuur of vanwege het Kerkbestuur 

aangewezen huurgraf op de R.K. Begraafplaats Terwinselen. 

 

 Rijnummer:   00       Plaatsnummer:   0                     

 

2.  De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van XX jaar, tegen een huurprijs van €  YYY,--.  

 Ingangsdatum: DD-MM-JJJJ tot en met DD-MM-JJJJ                       . 

    Na afloop van de overeengekomen huurtermijn zal de overeenkomst telkenmale met 10 jaren worden 

verlengd, indien de huurder binnen drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen 

huurtermijn zijn/haar wil daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven en de aan de verlenging verbonden 

kosten vóór het verstrijken van de termijn zijn voldaan. 

 

3.  Ten aanzien van de kosten van een huurgraf, de (verlenging van de) huurtermijn, de kosten van 

bijplaatsen, alsmede de kosten van alle overige op de begraafplaats betrekking hebbende 

werkzaamheden en verrichtingen, is van toepassing de Tariefregeling R.K. Begraafplaats Terwinselen. 

Bij verlenging van de huurtermijn gelden de tarieven welke alsdan, bij het ingaan van de verlenging, in 

de Tariefregeling zijn vermeld. 

 

4.  Zodra de verschuldigde huurprijs is voldaan, is huurder gerechtigd op het graf een grafteken aan te 

brengen of te doen aanbrengen, waarbij eventuele richtlijnen en aanwijzingen van het Kerkbestuur in 

acht dienen te worden genomen. Na het verstrijken van de huurtermijn is het Kerkbestuur gerechtigd het 

grafteken te verwijderen of te doen verwijderen  

 

5. Huurder draagt er zorg voor dat het graf regelmatig wordt onderhouden. Komt hij deze verplichting niet 

na, dan kan het Kerkbestuur na ingebrekestelling, de huurder een redelijke vergoeding in rekening 

brengen als bijdrage in de kosten van het onderhoud. 

 

6.  Op deze overeenkomst is van toepassing het bepaalde in de “Regeling voor het gebruik en het beheer” 

van de R.K. Begraafplaats Terwinselen. 

 

7.  Het recht van huurder kan, op verzoek van huurder of diens nabestaanden, door het Kerkbestuur worden 

overgeboekt op een andere rechthebbende, een en ander overeenkomstig het bepaalde in Artikel 5 van 

de in punt 6 van deze overeenkomst bedoelde Regeling.                    



 

ING: NL83 INGB 0001 0441 86 of Rabo-bank: NL04 RABO 0148 4004 77 t.n.v. R.K. Kerkbestuur, Terwinselen 

   

8. Ten aanzien van graven waarvan het bovengraf onbenut is gelaten door de huurder van het betreffende 

graf, is het Kerkbestuur gerechtigd om een ander stoffelijk overschot, ter keuze van het Kerkbestuur, te 

doen begraven,  indien en nadat de overeengekomen huurtijd is verstreken. 

 

9.  Zolang het uitsluitend recht als hierboven onder punt 1 bedoeld voortduurt, is huurder gerechtigd te 

bepalen welk stoffelijk overschot tijdens de duur van dit recht in het bovengraf begraven zal worden, 

een en ander met  inachtneming van de daarop betrekking hebbende wettelijke en kerkrechtelijke 

bepalingen. 

    Als rechthebbende/huurder geldt degene met wie het Kerkbestuur deze overeenkomst heeft afgesloten, 

dan wel degene op wiens naam de overeenkomst nadien door het Kerkbestuur werd overgeboekt. 

 

 

 

Kerkrade,  29 maart 2020 

 

 

 

Kerkbestuur:                                                              Huurder: 

     

 

 

 

 

 

 

J.M.L.T.H. Frusch 

 

  



 

ING: NL83 INGB 0001 0441 86 of Rabo-bank: NL04 RABO 0148 4004 77 t.n.v. R.K. Kerkbestuur, Terwinselen 

   

Het Kerkbestuur van de R.K. Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Terwinselen 

ter ene zijde 

en 

H.P.A. Frósch , wonende Singelweg 62 6467 CG  Kerkrade 

verder te noemen: huurder 

ter ander zijde 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 

1. Het Kerkbestuur verleent aan huurder het uitsluitend recht om ten hoogste twee stoffelijke overschotten, 

waaronder het stoffelijk overschot van Frösch/Crombach, 

 begraven te houden resp. te doen begraven in een door het Kerkbestuur of vanwege het Kerkbestuur 

aangewezen huurgraf op de R.K. Begraafplaats Terwinselen. 

 

 Rijnummer:   25       Plaatsnummer:   3                    

 

2.  De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 10 jaar, tegen een huurprijs van €  300,--.  

 Ingangsdatum: 1-10-2017 tot en met 30-9-2027                      . 

    Na afloop van de overeengekomen huurtermijn zal de overeenkomst telkenmale met 10 jaren worden 

verlengd, indien de huurder binnen drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen 

huurtermijn zijn/haar wil daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven en de aan de verlenging verbonden 

kosten vóór het verstrijken van de termijn zijn voldaan. 

 

3.  Ten aanzien van de kosten van een huurgraf, de (verlenging van de) huurtermijn, de kosten van 

bijplaatsen, alsmede de kosten van alle overige op de begraafplaats betrekking hebbende 

werkzaamheden en verrichtingen, is van toepassing de Tariefregeling R.K. Begraafplaats Terwinselen. 

Bij verlenging van de huurtermijn gelden de tarieven welke alsdan, bij het ingaan van de verlenging, in 

de Tariefregeling zijn vermeld. 

 

4.  Zodra de verschuldigde huurprijs is voldaan, is huurder gerechtigd op het graf een grafteken aan te 

brengen of te doen aanbrengen, waarbij eventuele richtlijnen en aanwijzingen van het Kerkbestuur in 

acht dienen te worden genomen. Na het verstrijken van de huurtermijn is het Kerkbestuur gerechtigd het 

grafteken te verwijderen of te doen verwijderen  

 

5. Huurder draagt er zorg voor dat het graf regelmatig wordt onderhouden. Komt hij deze verplichting niet 

na, dan kan het Kerkbestuur na ingebrekestelling, de huurder een redelijke vergoeding in rekening 

brengen als bijdrage in de kosten van het onderhoud. 

 

6.  Op deze overeenkomst is van toepassing het bepaalde in de “Regeling voor het gebruik en het beheer” 

van de R.K. Begraafplaats Terwinselen. 

 

7.  Het recht van huurder kan, op verzoek van huurder of diens nabestaanden, door het Kerkbestuur worden 

overgeboekt op een andere rechthebbende, een en ander overeenkomstig het bepaalde in Artikel 5 van 

de in punt 6 van deze overeenkomst bedoelde Regeling.                    



 

ING: NL83 INGB 0001 0441 86 of Rabo-bank: NL04 RABO 0148 4004 77 t.n.v. R.K. Kerkbestuur, Terwinselen 

   

8. Ten aanzien van graven waarvan het bovengraf onbenut is gelaten door de huurder van het betreffende 

graf, is het Kerkbestuur gerechtigd om een ander stoffelijk overschot, ter keuze van het Kerkbestuur, te 

doen begraven,  indien en nadat de overeengekomen huurtijd is verstreken. 

 

9.  Zolang het uitsluitend recht als hierboven onder punt 1 bedoeld voortduurt, is huurder gerechtigd te 

bepalen welk stoffelijk overschot tijdens de duur van dit recht in het bovengraf begraven zal worden, 

een en ander met  inachtneming van de daarop betrekking hebbende wettelijke en kerkrechtelijke 

bepalingen. 

    Als rechthebbende/huurder geldt degene met wie het Kerkbestuur deze overeenkomst heeft afgesloten, 

dan wel degene op wiens naam de overeenkomst nadien door het Kerkbestuur werd overgeboekt. 

 

 

 

Kerkrade,  29 maart 2020 

 

 

 

Kerkbestuur:                                                              Huurder: 

     

 

 

 

 

 

 

J.M.L.T.H. Frusch 

 


