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Overeenkomst grafrecht

Graf

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ondergetekende:
Naam en voornamen

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Opdrachtgever van

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode/woonplaats

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Emailadres

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden van de Beheersverordening Moscowa Arnhem en de Verordening 
op de lijkbezorging Arnhem, voor een:

  ●● bijzonder zandgraf voor 20 jaar 

●● bijzonder zandgraf voor 30 jaar 

●● bijzonder keldergraf  voor 30 jaar 

●● bijzonder kindergraf voor 30 jaar 

●● optie op graf 10 jaar

Op de volgende pagina vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op een bijzonder graf.

Dit formulier is ingevuld in verband met een:

●● eerste uitgifte

●● overschrijving van het grafrecht

●● adreswijziging

jaar, ingaande ●● verlenging van het grafrecht voor ................. ....................................................................

  HandtekeningDatum

........................................................................................................................................................................................................................................................................   

Begraafplaats & Crematorium Moscowa
Waterbergseweg 18  
6815 AP Arnhem

026 - 445 63 47
info@moscowa.nl
www.moscowa.nl

IBAN: NL35 ABNA 0539 0642 38
BIC: ABNANL2A
KvK: 09125298
BTW: NL810413073B01

Begraafplaats & Crematorium Moscowa BV is onderdeel van de Facultatieve.



Beheersverordening Moscowa Arnhem

Artikel 18 Vergunning grafteken
1. Voor het hebben van een grafteken is de schriftelijke vergunning nodig van de directeur.

2. Omtrent de wijze van aanvrage van de vergunning, de aard en de afmetingen van het grafteken en de wijze van 
aanbrengen kunnen Burgemeester en Wethouders nadere regels vaststellen.

3.	 Burgemeester	en	Wethouders	kunnen	ontheffing	verlenen	van	de	door	hen	vastgestelde	regels.

4. Burgemeester en Wethouders kunnen de vergunning weigeren indien:

a. niet voldaan wordt aan de door hen vastgestelde regels;

b. het grafteken afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

d. de constructie van het grafteken ondeugdelijk is.

Artikel 19 Grafbeplanting
1. Het is de rechthebbende toegestaan grafbeplanting op het graf aan te brengen of te doen aanbrengen.

2. Beplantingen op een graf die in verwaarloosde staat verkeren kunnen door de beheerder worden verwijderd 
zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelij-
ke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd.

Artikel 21 Onderhoud door de rechthebbende
1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

2. Indien hij nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan de directeur de hiervoor in 
aanmerking komende voorwerpen of zonodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft 
gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder 
dat deze tot enige vergoeding verplicht is. De verwijdering vindt niet eerder plaats nadat de rechthebbende 
behoorlijk per brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van het graf. De oproeping ge-
schiedt door mededeling op hetmededelingenbord op Moscowa als het adres van de rechthebbende niet 
bekend is. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

Nadere regels betreffende Moscowa
7. De maximale maat van een grafteken op een bijzonder graf is: 200 x 100 x 150 cm (1 x b x h).

8. De maximale maat van een grafteken op een bijzonder kindergraf is: 150 x 75 x 100 cm (1 x b x h).

9. De maximale maat van een grafteken op een bijzonder keldergraf is: 260 x 110 x 150 cm (1 x b x h).
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