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BIJLAGE 2         GRAFAKTE’ VOOR EEN EIGEN GRAF 
 
 
Het bestuur van Begraafplaats Vinkega, gelegen aan Noordwolderweg 23 
te Vinkega/Steggerda in de gemeente Weststellingwerf 
 
 
verleent aan ….............................................................................. 
 
   ….............................................................................. 
 
   ….............................................................................. 
 
hierna te noemen de rechthebbende, 
voor een termijn van 20 jaren vanaf heden, het uitsluitend recht van gebruik op: 
 

 een eigen familiegraf, bestemd voor twee/vier overledenen; 

 een eigen dubbel graf, bestemd voor twee overledenen; 

 een eigen enkel graf, bestemd voor één overledene, 

 een eigen kindergraf, bestemd voor een overledene, 

 een eigen urnengraf, bestemd voor het begraven van 1 of 2 asbussen. 
 
Dit graf is gelegen in afdeling ……..rij ……. plaats ……… 
 
 
 Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het reglement van de begraafplaats voornoemd, 
vastgesteld d.d……………… , met name voor de tijd, waarop het terreingedeelte, waarin zich dit graf 
bevindt, in de exploitatie tot de begraafplaats blijft behoren en onder voorbehoud tot het weigeren van een 
begraving in bijzondere omstandigheden, ingevolge artikel 15. Het bestuur is gerechtigd het reglement te 
wijzigen. 

 Volgens de bepalingen van het reglement is de rechthebbende verplicht adreswijzigingen aan het 
bestuur door te geven en dienen de rechtverkrijgenden na het overlijden van de rechthebbende een nieuwe 
rechthebbende aan te wijzen en bekend te maken. Het recht is op omschreven wijze overdraagbaar 
(artikelen 12 t/m 14) 

 Dit recht kan met perioden van tien jaar verlengd worden telkens tegen de alsdan geldende tarieven 
en voorwaarden. Het bestuur zal tijdig de rechthebbende berichten over het aflopen van een termijn. 
Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig de afzonderlijke 
Voorschriften, behorende bij het genoemde reglement. Bijzetting van asbussen of urnen is toegestaan. 
Grafteken en/of grafbeplanting moeten door de rechthebbende goed onderhouden worden.  

          Binnen 3 maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen zij door het bestuur worden verwijderd.  
Het bestuur aanvaardt het grafteken, de beplanting en de voorwerpen op de graven niet in beheer en stelt 
zich voor schade niet aansprakelijk. 

 Het bestuur heeft het recht binnen drie maanden nadat het grafrecht, door welke oorzaak ook,  
geëindigd is, het graf te doen ruimen en de voorwerpen op het graf te doen verwijderen. 

 Door medeondertekening van deze akte geeft rechthebbende zijn toestemming tot het ruimen van  
het graf en het verwijderen van de voorwerpen op het graf drie maanden nadat het grafrecht, door welke 
oorzaak dan ook, geëindigd is. 

 Ingevolge artikel 39 van het reglement voornoemd is aan het bestuur een somma verschuldigd, welke 
reeds is voldaan.  
 
 
Te Vinkega/ Steggerda, de …..... 20… 
 
De rechthebbende:  Namens het bestuur: 
 
 
…...................................…................ ……………………………. 
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Pag. 2 behorende bij grafrechtakte van [naam rechthebbende] van graf  [nr]:…...... 
 
 
Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. …............ overgeschreven ten name van 
 
 ….............................................................................. 
 
 ….............................................................................. 
 
 ….............................................................................. 
 
te Vinkega/Steggerda, d.d. …….…..... 20... 
 
 
 
 
 
Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende  
 
d.d. ….................. ………….overeenkomstig art. 18 van het reglement van de begraafplaats  
 
 
verlengd tot ….................. 
 
te Vinkega/Steggerda, d.d. ………...... 20.. 
 

 
Contact i.v.m. begraafplaats: 
Stichting Behoud Finckegae 

Mevr. H. Bos 
tel.: 0561 44 16 29 
Steenwijkerweg 96 

8397 LG De BLesse 
kvk nr.  011 20 715 

ANBI nr.  8181 90 310 
 
 

De beheerder van begraafplaats Vinkega treedt op namens het bestuur; 
Dit is: 
 
Gerdo Heite 
Oosterstreek 121 
8388NC Oosterstreek 
t: +31 (0)6 29188761 
gheitegrafonderhoud@ziggo.nl 
 


