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Leveringsvoorwaarden
Algemeen
1. Deze voorwaarden horen bij de akte van uitgifte van het recht op gebruik van een
grafruimte op natuurbegraafplaats Reiderwolde.
2. Onder akte wordt verstaan de akte van uitgifte van het recht op gebruik van een graf
op de natuurbegraafplaats Reiderwolde.
3. Onder rechthebbende wordt verstaan degene die het grafrecht heeft gekocht, i.c.
diens wettige vertegenwoordiger. Hij/zij bepaalt wie er in een graf gelegd mag
worden i.c. wiens asbus in het urnengraf geplaatst mag worden.
4. Onder beheerder wordt verstaan degene die namens natuurplaats Reiderwolde v.o.f.
gerechtigd is om een akte te ondertekenen.
5. Onder begunstigde wordt verstaan degene die in de akte i.c. de bijlage wordt
genoemd als de persoon i.c. de personen die in het graf begraven mogen worden, i.c.
wiens asbus in het graf bijgezet mag worden.
6. Onder gebruiksrecht verstaan we het recht van een persoon om in een graf waarvoor
aan alle verplichtingen is voldaan, begraven te worden.
7. Onder locatie wordt verstaan de aangegeven plaats zoals die op de officiële kaart
van de plattegrond van natuurbegraafplaats Reiderwolde is ingetekend.
8. Onder gereserveerde graven verstaan we graven die gekozen zijn en waarvoor alle
verplichtingen zijn voldaan.
9. Onder reguliere graven verstaan we graven die gekozen worden nadat iemand is
overleden.
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Werking
10. De akte geeft het recht op gebruik van een omschreven graf. De rechthebbende heeft
het recht tot toegang naar het graf.
11. De betaling van het grafrecht is bedoeld ter dekking van de kosten voor beheer en
onderhoud voor een periode van 250 jaar.

Verantwoordelijkheid rechthebbende
12. De rechthebbende betaalt de kosten van de akte en draagt zorg voor het aanleveren
van alle informatie die nodig is om de akte compleet en rechtsgeldig te maken.
13. De rechthebbende draagt zorg voor het doorgeven van de juiste naam, adres en
andere gegevens van de personen die als gebruiker op basis van de akte het recht
hebben om in het graf begraven te worden.
14. De rechthebbende zorgt er voor dat vastligt wie hem vertegenwoordigt of wie
verantwoordelijk is voor zijn begrafenis op het moment dat hij komt te overlijden.
De rechthebbende zorgt er voor dat zijn wettige vertegenwoordiger de beschikking
en de volmachten heeft over alle noodzakelijke documenten om uitvoering te geven
aan de overeengekomen akte.
15. Voor zover in de akte van uitgifte niet is opgenomen wie de feitelijke gebruiker van
de grafruimte zal zijn, is alleen de rechthebbende bevoegd te bepalen wie er in het
betreffende graf begraven wordt.
16. De rechthebbende kan te allen tijde middels een aanvulling op de akte de namen
wijzigen van de personen die als gebruiker van de grafruimte in het graf begraven
mogen worden. Deze bijlage van de akte dient door zowel de rechthebbende als de
beheerder ondertekend te zijn. Daarbij geldt altijd de bijlage die het laatst is
gedateerd, omdat daarmee alle andere vroeger gedateerde bijlagen vervallen.
17. Het gebruiksrecht op een graf wordt van kracht op het moment dat de beheerder het
verschuldigde bedrag heeft ontvangen en er ook voor het overige aan alle
contractuele verplichtingen is voldaan. Indien in termijnen worden voldaan, wordt
het gebruiksrecht van kracht op het moment dat de laatste termijn volledig is
bijgeschreven op het rekeningnummer dat in de akte staat vermeld.
18. Gebruikers en hun rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn gebonden aan de inhoud
van de akte en de daaraan verbonden rechten en plichten zoals die door de
rechthebbende is ondertekend.
19. In geval van een direct gebruik van het grafrecht moet de rechthebbende voor de
inleg de verschuldigde bedragen betaald hebben dan wel een machtiging tot incasso
of een bankgarantie hebben afgegeven aan de beheerder.
20. Er is geen omzetbelasting verschuldigd. Als er op enig moment een (andere)
belasting geheven wordt, wordt deze doorberekend aan de eigenaar en komt deze
bovenop het verschuldigde.
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Verantwoordelijkheid beheerder
21. De akte wordt van kracht op het moment dat deze rechtsgeldig is ondertekend en de
verschuldigde bedragen zijn bijgeschreven op het in de akte vermelde
rekeningnummer van de beheerder.
22. De beheerder brengt begraafkosten na afloop van de begrafenis in rekening bij de
rechthebbende. Deze kosten maken geen deel uit van de kosten akte.
23. De beheerder is gehouden aan de geldende wettelijke voorschriften zowel met
betrekking tot het bos- en natuurbeheer als het beheer van natuurbegraafplaatsen.
24. De beheerder behandelt iedere akte van uitgifte van een grafruimte altijd strikt
vertrouwelijk. Hij verstrekt alleen informatie als hij daar wettelijk toe verplicht is en
in alle andere gevallen alleen met toestemming van de rechthebbende.
25. Als er na het overlijden van de rechthebbende niemand is die gerechtigd is om zijn
rechten en belangen met betrekking tot het gebruik van de grafruimte te behartigen,
zal de beheerder beslissen over het gebruik van de rechten en plichten voortkomend
uit de akte van uitgifte.
26. Correspondentie met de rechthebbende wordt altijd gestuurd naar het adres dat in de
akte is opgenomen, dan wel het gewijzigde adres dat na ondertekening van de akte
door de rechthebbende is doorgegeven, dan wel het adres dat na overlijden van de
rechthebbende is doorgegeven.
27. Bij het uitoefenen van de rechten van de akte dienen met betrekking tot het gebruik
van de ruimte en de faciliteiten van de natuurbegraafplaats te allen tijde de
aanwijzingen van de beheerder opgevolgd te worden.
28. De beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, wettelijke
voorschriften, oorlog terrorisme of natuurgeweld voor het gebruik van de grafruimte.

Slotbepalingen
29. Als er een verschil ontstaat tussen deze leveringsvoorwaarden en het Reglement
voor de natuurbegraafplaats, dan gaan de bepalingen van het Reglement voor. In de
loop van de tijd kunnen er wijzigingen komen in het Reglement. Daarbij geldt altijd
het Reglement zoals het op dat moment van kracht is.
30. Reiderwolde v.o.f. behoudt zich het recht voor de begraafplaats voor begravingen
en voor het begraven van asbussen te sluiten of gesloten te doen verklaren, indien op
gezag van een gerechtelijke autoriteit hiertoe aanleiding bestaat.
31. Op deze leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
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