
         
 

Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen 
          Bezoekadres: Blankenburgerstraat 28 
          Telefoon: 053-5734567 
 

 
MELDINGSFORMULIER GRAFTEKEN/BEDEKKING GEMEENTELIJKE 
BEGRAAFPLAATSEN (indienen in 2-voud) 
 

 
Ondergetekende: 
Naam    : ................................................................................................... 
Adres    : ................................................................................................... 
Postcode & Woonplaats : ................................................................................................... 
doet hierbij melding voor het aanbrengen van een gedenkteken /bedekking  op een enkel 
graf / dubbel graf / kindergraf / urnengraf  *), ten name van: 
 
Naam    : .................................................................................................... 
Overleden op   : ..................................... grafnummer :....................... vak : ........ 
              grafveld : .............................................. 
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
Artikel 1: 

1. Het gedenkteken en de grafbedekking overschrijden de volgende afmetingen niet. 
 

2. Gedenkteken op een enkel particulier graf: 

a. situatie liggend lengte tot aan het voetpad  x 
breedte 100 cm x minimum dikte 8 
cm; 

b. situatie staand  hoogte 110 cm x breedte 70 cm x 
minimum dikte 6 cm. 

Indien sprake is van banden rondom, bedraagt de minimum dikte van de banden 8 cm. 
 

3. Gedenkteken op een dubbel particulier graf: 

a. situatie liggend lengte tot aan het voetpad x 
breedte 200 cm x minimum dikte 8 
cm; 

b. situatie staand hoogte 110 cm x breedte 140 cm x 
minimum dikte 6 cm; 

Indien sprake is van banden rondom, bedraagt de minimum dikte van de banden 8 cm. 
 

4. Gedenkteken op een particulier kindergraf: 

a. situatie liggend lengte tot aan het voetpad  x 
breedte 80 cm x minimum dikte 8 
cm; 

b. situatie staand hoogte 80 cm x breedte 40 cm x 
minimum dikte 6 cm. 

Indien sprake is van banden rondom, bedraagt de minimum dikte van de banden 8 cm. 
 

5. Gedenkteken op een particulier foetusgraf: 

a. situatie liggend lengte 90 cm x breedte 70cm x 
dikte 3 cm; 

b. situatie staand hoogte 80 cm x breedte 70 cm x 
dikte 3 cm. 

Indien sprake is van banden rondom, bedraagt de dikte van de banden 3 cm 



 
6. Gedenkteken op een particulier urnengraf: 

a. situatie liggend lengte 90 cm x breedte 70cm x 
dikte 3 cm; 

b. situatie staand hoogte 80 cm x breedte 70 cm x 
dikte 3 cm. 

Indien sprake is van banden rondom, bedraagt de dikte van de banden 3 cm. 
 

7. De gedenktekens op de begraafplaats Enschedesestraat mogen maximaal 150 cm hoog zijn. 
8. De particuliere urnennissen worden door de gemeente voorzien van een afsluitplaat. De 

particuliere urnennissen en particuliere urnentulpen worden door de gemeente voorzien van 
een gedenkplaatje met een inscriptie van de naam van de overledene en zijn of haar 
geboorte- en overlijdensdatum 

 

Artikel 2: 
1. Het tijdstip van plaatsing, herstel of vervanging van het gedenkteken dient ten minste twee 

werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de 
beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te 
worden uitgevoerd. 

2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op maandag t/m zaterdag tussen 
zonsopgang en zonsondergang. 

3. Het gedenkteken wordt loodrecht aangebracht, midden op de aanwezige betonbalk met 
gebruikmaking van de aanwezige bevestigingsconstructie.  

4. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het opruimen van alle sporen van afval ontstaan 
door of ten gevolge van plaatsingswerkzaamheden.      

5. Indien er beschadigingen ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan het 
gedenkteken, moet de veroorzaker hiervan zich melden bij de beheerder van de 
begraafplaats. In overleg met de beheerder wordt bepaald of de schade door of op kosten van 
de veroorzaker worden hersteld. 

6. Voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een particulier graf of het bijzetten van een 
asbus in een particulier urnennis of urnengraf worden grafbedekkingen of afdekplaten door of 
namens de rechthebbende verwijderd en/of herplaatst. 

 

Artikel 3: 
De gemeente Haaksbergen is niet aansprakelijk voor slijtage, beschadiging, scheuring of breuk van 
gedenkteken en/of bedekking als gevolg van onjuiste bevestiging, ondersteuning, materiaal en/of 
constructiefouten. 
 
Het niet voldoen aan de voorwaarden heeft tot gevolg dat de melding niet aanvaard kan worden. 
 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden zoals omschreven in dit 
meldingsformulier. 
 

Datum: ................................... Handtekening: ................................................................ 
 
 
 
 
MELDING AKKOORD JA/NEE       PARAAF: ............ 
 
 


