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Asbestemmingsterrein De Akker
Reglement

Algemene bepalingen
Artikel 1 Beheer en dagelijkse leiding

1. De beheerder regelt de volgorde en tijdstippen van de bijzettingen, verstrooiingen en eventuele
herdenkingen en plechtigheden en is belast met de dagelijkse leiding over het asbestemmingsterrein.
2. Voorafgaande aan elke bijzetting of verstrooiing controleert de beheerder of de asbus is voorzien
van een duurzaam registratienummer dat overeenkomt met het registratienummer op het registratiedocument waarop de persoonsgegevens van de overledene staan.
3. De beheerder draagt tevens zorg voor het bijhouden van het register waarin aantekening wordt
gehouden van alle bijzettingen en verstrooiingen welke op de verschillende locaties op De Akker geschieden.
In het register worden in ieder geval opgenomen:
a. de dagtekening;
b. de achternaam, voornamen en leeftijd van de overledene;
c. het nummer van de steen, kelder of basalturn;
d. de locatie;
f. het in het tweede lid bedoelde registratienummer.

Artikel 2 Asbestemmingsmogelijkheden

2.1. Op De Akker zijn de volgende asbestemmingen mogelijk:
a. verstrooiing op een strooiveld;
b. bijzetting in een zwerfkei;
c. bijzetting in een basalturn;
d. bijzetting in een urnenkelder;
e. begraving met plaatsing basaltschijf;
f. begraving met recht op plaatsing “vrij” monument.
2.2. Voor de diverse mogelijkheden zijn de volgende regels van toepassing:
a. de beheerder bepaalt het tijdstip van bijzetting of verstrooiing;
b. de nabestaanden mogen natuurlijk op verzoek aanwezig zijn;
c. de leiding tijdens de bijzetting of verstrooiing berust bij de beheerder;
d. de algemene termijn van bijzetting is 20 jaar, daarna is verlenging per 10 jaar mogelijk;
e. de termijn bij het plaatsen van een bordje bij het verstrooiveld is 10 jaar;
f. voorafgaand aan de bijzetting controleert de beheerder aan de hand van het register van uitgegeven rechten of men gerechtigd is tot deze bijzetting;
g. zonder toestemming van de beheerder zijn geen verstrooiingen mogelijk en zelfs verboden.
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Artikel 3 Plaatsing “vrij” monument

1. Plaatsen van een monument wordt ten minste vijf dagen van tevoren bij de beheerder aangevraagd.
2. De vorm en aard van een monument moeten passend zijn voor op De Akker d.w.z. niet aanstootgevend
of ongepast in de omgeving. Zulks ter beoordeling van de beheerder.
3. Bij de aanvraag worden in ieder geval datum en tijd aangegeven. Tevens dient een foto van het te
plaatsen
monument getoond te worden alvorens dit geplaatst wordt.
4. De beheerder heeft maximaal twee weken de tijd om toestemming te verlenen op de
aanvraag dan wel de aanvraag af te wijzen.
5. Wanneer een aanvraag voldoet aan de richtlijn, maar vraagtekens oproept op ethisch of
esthetisch gebied, dan zal de aanvraag worden getoetst door de beoordelingscommissie.
Deze bestaat uit het Managementteam van GUV. Haar beslissing is bindend.

Artikel 4 Aanwezigheid op De Akker

1. U wordt geacht zich als gast te gedragen met respect voor de dierbaren die hier zijn verstrooid en
bijgezet, voor de nabestaanden en voor de natuur.
2. Het is niet de bedoeling om buiten de aangelegde paden te lopen. Dit verstoort niet alleen de begroeiing, maar ook de vogels en andere dieren op De Akker.
3. Het is verboden op De Akker huisdieren uit te laten, te fietsen of te recreëren (niet zijnde wandelen).
Zet uw fiets bij de ingang van De Akker wel op slot.
4. De Akker is niet toegankelijk voor publiek tussen zonsondergang of zonsopkomst.

Artikel 5 Tweede bijzetting

Bijzetten in een asbestemmingsmogelijkheid voor twee personen
1. Bijzetting in een urnengraf, een basalturn of een eigen urnenplaats waarvan de termijn binnen
de grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de termijn met
tenminste zoveel jaren als nodig is om te voldoen aan de minimale grafrusttermijn van 10 jaar. Deze
verlenging wordt aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die
in de uitvaart voorziet.

Artikel 6 Verwijderen gedenktekens of ornamenten op basaltschijven, basalturnen
of urnenkelders

1. Na het verstrijken van de graftermijn zal het gedenkteken door de beheerder worden verwijderd.
2. Het voornemen daartoe wordt minstens een jaar van tevoren schriftelijk aan de rechthebbende bekend gemaakt. Indien het adres onbekend is, geschiedt bekendmaking door mededeling op de plaats
van asbestemming en op het mededelingenbord op De Akker.
3. Na het verstrijken van de termijn blijft het gedenkteken maximaal twaalf weken ter beschikking aan
degene die het heeft laten plaatsen.
4. Indien het gedenkteken niet binnen 12 weken na verwijdering is afgehaald, vervalt deze aan GUV.
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Artikel 7 Onderhoud De Akker

1. De beheerder voorziet in het onderhouden van het terrein. Daarvoor is het nodig dat alle delen van
het terrein ook onderhouden kunnen worden. Daarom is het niet toegestaan naast het monument
(kunst)bloemen, (kunst)planten of andere ornamenten te plaatsen. Voor de toegestane tijdelijke bloemen, bloemstukken of planten zijn op meerdere locaties op De Akker speciale stenen geplaatst.
2. Neergezette bloemen etc. zullen op een monument geplaatst moeten worden. Indien dit niet geschied, kan dit tijdens het onderhoud door onze medewerkers of derden gedaan worden.
3. Het onderhoud van de natuurakker houdt soms ook in dat bestaande beplanting verwijderd moet
worden of gras lang of kort gemaaid wordt. Dit zal met de meeste respect gebeuren.
4. Incidenteel zal een deel van De Akker ook “omgezet” moeten worden om de natuur te helpen en
de begroeiing weer opnieuw te starten. Dit past bij de achtergrond achter de natuurakker. Hierbij zal
ervoor gezorgd worden dat er geen as verwijderd wordt, maar dat deze, passend bij De Akker, in de
grond opgenomen wordt.

Artikel 8 Beplanting en ornamenten

1. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Dit geldt
ook voor kunstbloemen, kunstplanten, vazen en andere ornamenten.
2. Blijvende aanplant kan door de beheerder, zonder berichtgeving worden verwijderd zonder dat
aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.
3. Kaarsen of andere ornamenten met (open) vuur zijn ten strengste verboden op De Akker en worden zonder overleg verwijderd. Indien men een lichtje wil plaatsen kan men gratis een elektrische
kaars verkrijgen.

Artikel 9 Uitsluiting aansprakelijkheid

1. GUV Berkenhove B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan monumenten, gedenktekens, voorwerpen en beplantingen veroorzaakt door 1) storm; 2) vandalisme; 3) diefstal en dergelijke.

Artikel 10 Ruiming, bezorging van asresten

1. Na afloop van de termijn, kan de beheerder een urnengraf, bijzetting in een zwerfkei, basalturn of
urnenkelder laten ruimen.
2. Het voornemen uit het eerste lid wordt minstens één jaar van tevoren schriftelijk bekend gemaakt.
Indien het adres onbekend is, geschiedt dit door mededeling op de plaats van bijzetting en op het
mededelingenbord op De Akker.
3. De bij de ruiming van de bijzettingsvorm nog aanwezige asbus zal, indien de contactpersoon niet
reageert of het adres onbekend is en het ruimen een jaar bekend gemaakt is verstrooid worden op
De Akker.
4. Na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn kan een rechthebbende of een belanghebbende
de stoffelijke resten laten herbestemmen door middel van een door de beheerder ter beschikking
gesteld formulier.
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Artikel 11 Toezicht en handhaving

1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle mogelijkheden genoemd in Artikel 2 en op
iedere persoon die zich op De Akker bevindt.
2. In het belang van de openbare orde en de dagelijkse gang van zaken, kan de beheerder daarnaast
aanwijzingen of instructies geven, waaraan eenieder zicht dient te houden.
3. De beheerder ziet toe op de naleving van het reglement.
4. Het niet naleven van het reglement of het niet opvolgen van een aanwijzing als bedoeld in het
tweede lid, kan leiden tot ontzegging van de toegang of directe verwijdering van De Akker.

Artikel 12 Wijzigingen en aanvullingen reglement

1. De beheerder kan dit reglement zo nodig wijzigen en of aanvullen.
2. In bijzondere gevallen kan de beheerder afwijken van het reglement.
3. In geval van verschil van inzicht over de uitleg en of toepassing van dit reglement, dan wel in de
gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder.
4. Het meest actuele exemplaar van het huishoudelijke reglement is altijd opvraagbaar bij de balie van
De Akker.

GUV Berkenhove B.V.

L.J. (Bert) van Asselt

algemeen directeur

Pagina 5

