
 * Stichting Algemene Begraafplaats Bergentheim *

De begraafplaats is eigendom van de twee plaatselijke kerken.
( De aankoop van de grond vond plaats in 1918. )

Het Bestuur van de Stichting. ( hierna te noemen : Het Bestuur )
De zeven leden van het bestuur worden benoemd door de twee plaatselijke kerken voor een periode van drie 
jaar en zijn vier termijnen herkiesbaar.

Het Bestuur is belast met o.a. de volgende zaken :
-  Het inrichten en onderhouden van de begraafplaats en gebouw(en).
-  Bijhouden van register met de namen van de ter aarde bestelden met de vermelding van
  overlijdensdatum , datum en plek van de ter aarde bestelling en namen van rechthebbenden.
-  Vaststellen tarieven
-  Het aanwijzen van graf- en urnenplaatsen.
-  Uitvoering geven aan hetgeen beschreven staat in de statuten en het reglement.

 Artikelen uit het reglement die betrekking hebben op de begraafplaats.

Artikel 14
Na ingebruikname moet de graf-of urnenplaats tenminste nog 30 jaar onaangeroerd blijven.
Na 30 jaar vervalt het eigendomsrecht weer aan Het Bestuur, tenzij de grafrechten worden verlengd.

Artikel 16
Voor het plaatsen van voorwerpen zoals : zerken, stenen, palen, hekwerken, kruisen, beplanting of andere
voorwerpen is vooraf toestemming van Het Bestuur nodig.
In geen geval mogen de hiervoor genoemde zaken boven de grafstenen uitkomen.
Vanaf 28 - 4 - 1983 mogen geen afdekplaten meer worden geplaatst.
Het is verboden om potten / vazen en dergelijke achter de grafstenen of op het gras te plaatsen.

Artikel 17
Van de in art. 16 genoemde voorwerpen wordt verlangd dat ze netjes worden verzorgd.
Het bestuur heeft het recht op verwijdering van genoemde voorwerpen, wanneer deze verwilderd of
aanstootgevend zijn geworden, drie maanden na een eenvoudige kennisgeving.

Artikel 20
Inwoners van Bergentheim mogen op deze begraafplaats worden begraven en leden van de twee plaatselijke 
kerken elders wonend.
Zij die naar elders zijn verhuisd en hier al een graf- of urnenplaats hebben gekocht mogen hier later wel 
begraven worden.
Zij die naar elders zijn verhuisd en van wie in Bergentheim naaste familie begraven ligt, en die daarom ook hier 
begraven willen worden, moeten hiervoor tijdig toestemming vragen aan het dagelijks bestuur.

Artikel 21
Kinderen tot en met 10 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op de begraafplaats komen.
Honden mogen alleen aangelijnd worden meegenomen.
De begraafplaats mag niet worden betreden vanaf één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopgang.

Artikel 24
Vazen en ringen in de urnenmuur zijn eigendom van het Stichtingsbestuur.
Steekvazen in de houder aan de tafel bij het baarhuisje zijn vrij voor gebruik , aub na gebruik schoon
terugplaatsen in de houder.

Artikel 25
In gevallen waarin de statuten of het reglement niet voorzien, beslist Het Bestuur.

Tijdelijke mededelingen en verordeningen zullen op dit bord worden gepubliceerd
Zie voor verdere informatie de website : www.delaatsteeerbergentheim.nl ( Begraafplaats Bergentheim}
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