Kirkkonummen Kennelkerho ry / Pieneläinhautaus
pienelainhautaus@kirkkonummenkennelkerho.net

Hautakirja
10.8.2018

Käyttöoikeuden haltijan nimi:
KKK ry jäsennumero:
Käyttöoikeus koskee hautapaikkaa numero:

(Voimassa oleva jäsenyys oikeuttaa ‐25 % jäsenalennukseen hinnoista)

Tämä sopimus on voimassa, asti:

50 cm x 50 cm hautapaikka yhdelle < 2 kg eläimelle ilman tuhkausta, sekä yhdelle uurnalle:
5 vuotta, 40 €
10 vuotta, 70 €
pidennys + 5 vuotta, 40 €
hautapaikan varaus, maks 10 vuotta,
35 € (vähennetään hautasopimuksen hinnasta)
1 m x 1m hautapaikka yhdelle < 15 kg eläimelle ilman tuhkausta, sekä 1‐4 uurnalle:
5 vuotta, 55 €
10 vuotta, 100 €
pidennys + 5 vuotta, € 55 €
hautapaikan varaus, maks 10 vuotta
50 € (vähennetään hautasopimuksen hinnasta)
1 m x 2m hautapaikka yhdelle < 40 kg eläimelle ilman tuhkausta, sekä 1‐8 uurnalle:
5 vuotta, 70 €
10 vuotta, 130 €
pidennys + 5 vuotta, € 70 €
hautapaikan varaus, maks 10 vuotta
65 € (vähennetään hautasopimuksen hinnasta)
• Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus pystyttää haudalle enintään 15 kiloa painavan hautakiven tai vastaavan muistomerkin, mutta muuta
rakennelmaa taikka ristiä ei saa pystyttää. Hautausmaan kunnossapitotoimien takia tulee noudattaa annettuja painorajoituksia ja
muistomerkin asennusohjeita, eikä haudan ympärille saa laittaa reunakiviä.
• Haudan kaivuu tapahtuu käyttöoikeuden haltijan toimesta. Kuoppa eläimelle ilman tuhkausta tulee mahdollisuuksien mukaan olla vähintään
1 metrin syvyinen, ja joka tapauksessa niin syvä, että maakerroksen paksuus eläimen päälle on vähintään 0,5 metriä. Uurnille riittää 0,5 metriä
syvä kuoppa. Ympäristö suojataan esimerkiksi kevytpeitteellä, minkä päälle kaivettava maa‐aines lapioidaan ennen haudan täyttämistä.
Naapurihaudan päälle ei saa siirtää maata. Kuoppaan ei saa lisätä ympäristöä kuormittavaa materiaalia.
• Mikäli haudalle istutetaan kasveja, pyydetään huomioimaan, että istutukset eivät saa peittää muita hautoja, hautamerkkejä taikka käytäviä,
eivätkä saa vaikeuttaa hautausmaan hoitotöitä. Istutukset tulee pitää siistinä ja hoidettuina. Heikkokuntoiset, epäsiistit ja alueen hoitotöitä
vaikeuttavat istutukset poistetaan.
• Hautausmaa hoidetaan Kirkkonummen Kennelkerhon toimesta ja talkoovoimin. Alueen pohjakasvillisuus pyritään pitämään noin 10 cm:n
korkeudella ruohonleikkurilla. Maanpinta pidetään mahdollisimman tasaisena turvallisen alueella liikkumisen ja sujuvan hoitotyön
varmistamiseksi. On hyvä huomata, että kasvit jotka eivät vahingoittumatta mahdu ruohonleikkurin alle saatetaan hävittää.
• Mikäli alueen käyttö viranomaisten määräyksestä tai muusta pakottavasta syystä lopetetaan, raukeaa tehty sopimus ja samalla päättyy
Kirkkonummen Kennelkerhon vastuu hautausmaan ylläpidosta viranomaisten määräysten mukaan.
• Kirkkonummen Kennelkerho ei vastaa vahingosta, joka ulkopuolisten toimesta mahdollisesti tapahtuu hautausmaalla.
• Käyttöoikeuden haltijan tulee ilmoittaa hautausmaasta vastaavalle henkilölle yhteystietomuutos hautapaikkaa koskevia mahdollisia
yhteydenottoja varten, sekä kaikki hautapaikkaan haudatut eläimensä.
• Sopimus astuu voimaan, kun käyttöoikeusmaksu on asianmukaisesti suoritettu Kirkkonummen Kennelkerho ry:n tilille.
Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi käyttöoikeuden haltijalle, yksi Kirkkonummen Kennelkerho ry:lle.
Aika ja paikka:

Aika ja paikka:

Hallituksen valtuuttaman allekirjoitus

Käyttöoikeusmaksu:
Käyttöoikeusmaksusta toimitetaan lasku
käyttöoikeuden haltijan ilmoittamaan
€
laskutusosoitteeseen.
Käyttöoikeusmaksu on suoritettu
pvm: ___/___‐___
Hallituksen valtuuttaman kuittaus:

Käyttöoikeuden haltijan allekirjoitus

Käyttöoikeuden haltijan laskutusosoite:

Käyttöoikeuden haltijan sähköpostiosoite:
Käyttöoikeuden haltijan puhelinnumero:

TÄHÄN HAUTAAN ON HAUDATTU (ilmoitettava kaikki hautaan haudatut eläimet)
hautaus pvm: laji / rotu:
Kutsumanimi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

syntynyt:

kuollut:

