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Bij de aanvraag dient een tekening van het grafmonument gevoegd te worden.          
  

 
 

 
Aanvraag toestemming plaatsing grafmonument 
op de RK begraafplaats St. Barbarastichting te Alkmaar 
 
Bedrijf:   
 
Adres:   
 
Postcode/woonplaats:   Telefoonnummer:   
 
Rechthebbende / gebruiker: 
 
Naam:   
 
Adres:   
 
Postcode/woonplaats:     
 
Telefoonnummer:     
 
Naam en voornamen overledene:   
 
Grafnummer:    Soort graf: particulier graf  /  particuliere grafkelder   
     particulier kindergraf / algemene grafkelder  
 
  
 
In te vullen door begraafplaats 
   
            
Ontvangstdatum:   Akkoord bestuur/beheerder:   
 
 

 
De actuele richtlijnen van de begraafplaats zijn: 
 
1. Voor het plaatsen van een gedenkteken of andere vorm van grafbedekking op het graf is een vergunning nodig. De grafbedekking 

dient de naam van de begravene(n) weer te geven. De maximaal toegestane afmetingen zijn voor een particulier graf: breedte 80 
cm., lengte 190 cm., hoogte 120 cm., dikte 10 cm. De maximaal toegestane afmetingen voor een algemene grafkelder zijn: 
breedte 80 cm., lengte 60 cm., dikte 6 cm. Overigens wordt voor de uitvoering van de grafbedekking verwezen naar artikel 18.3 
van het reglement van de begraafplaats. 

 
2. Het algemeen onderhoud van de begraafplaats komt voor rekening van het bestuur van de begraafplaats. De kosten daarvan zijn 

in de uitgifte opgenomen. Voor het onderhoud van de grafbedekking is de rechthebbende verantwoordelijk. 
 
3. Op een particulier graf mag blijvende en niet-blijvende beplanting worden aangebracht. Deze beplanting mag niet buiten de 

maximale afmetingen van het graf worden geplaatst en niet hoger worden dan 150 cm. 
 
4. Blijvende en niet-blijvende beplanting die in verwaarloosde staat verkeert kan door de begraafplaats worden gesnoeid of 

verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.  
 
5. Losse vazen of andere versieringen mogen niet buiten de maximale afmetingen van het graf worden geplaatst. Indien dat wel het 

geval is kan de begraafplaats deze verwijderen, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. 
 De begraafplaats is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal of andere vormen van vandalisme. 
 


