
 
  Opdrachtformulier Begraving Algemene Begraafplaats Bergen op Zoom 

                                                 

 
Uitvaartondernemer: 

Naam:     
Adres:     
Postcode / Woonplaats:  
Telnr./E-mail :  
 

verzoekt aan de gemeente  Bergen op Zoom toestemming tot het begraven van: 
 
 
Gegevens overledene: 
 Naam en voorvoegsels:   
 Voornamen:     
 Geboren op:      te:  
 Overleden op:     te:  
 
Gegevens eerste begraving: ( wanneer sprake van bijzetting ) 
 Naam en voorvoegsels:    
 Voornamen:     
 Geboren op:      te: 
 Overleden op:     te:  
 
 
Gegevens graf:                   Grafnummer:  
 
 
c   begraven in een particulier graf ( persoon 12 jaar of ouder ) met 20 jaar grafrechten 
c  begraven in een particulier graf ( kind van beneden 12 jaar ) met 20 jaar grafrechten 
c  bijzetten in een  particulier graf ( persoon 12 jaar of ouder )  
c  bijzetten in een particulier  graf ( kind van beneden 12 jaar )  
c       bijzetten van een urn in een eigen urnengraf of bestaand graf. 
 
 
    
Gegevens uitvaart: 
Datum:     kerk/aula om:   begraving om: 
Kerkelijke symbolen:   ja / nee  zo ja welke:  
Kist dalen:     ja / nee 
 
 
Rechthebbende: ( verplicht alle gegevens in te vullen )   
Naam:      
Adres:      
Postcode / Woonplaats:    
Telefoon  / e-mail:      
Relatie tot de overledene:  
 



  

 
Rechthebbende verklaart hierbij onderstaande informatie over de gedragsregels van de Algemene 
Begraafplaats Bergen op Zoom te hebben ontvangen en gelezen. 
 
Datum: 
 
 
 
Handtekening rechthebbende………………………………… 
 
 
 
 
 
Gedragsregels Algemene Begraafplaats  
gemeente Bergen op Zoom  
 
 
1. De begraafplaats is kosteloos voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende door burgemeester en wethouders 
vastgestelde tijden, van zonsopkomst tot zonsondergang.  
 
2. Behoudens voor personen die vanwege de gemeente op de begraafplaats aanwezig zijn, is het verboden gedurende de 
tijd dat de begraafplaats niet voor publiek is geopend, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een 
begrafenis of de bezorging van as.  
 
3. Het is verboden om op de begraafplaats:  
a. met motorrijtuigen te rijden, met uitzondering van motorrijtuigen welke gebruikt worden voor de uitvoering van 
begrafenissen of voor het vervoer van gedenktekens, mits deze voertuigen rijden op de daartoe aangewezen rijwegen en 
hun snelheid beperkt wordt tot maximaal 10 km per uur;  
b. te brommen of te snorren;  
c. honden niet aangelijnd mede te voeren;  
d. op de graven te lopen of te zitten of de begraafplaats te verontreinigen  
e. bloemen of andere waar te koop aan te bieden of aanbiedingen te doen met betrekking tot grafbedekkingen  
f. op enigerlei wijze reclame te maken  
 
4. Bezoekers op de begraafplaats dienen aanwijzingen van de beheerder op eerste aanzegging op te volgen.  
 
5. Het nuttigen van alcohol of verdovende middelen is ten strengste verboden.  
 
6. Nabestaanden wordt verzocht bloemstukken of andere levende materialen van het graf te verwijderen zodra deze niet 
meer vitaal zijn. Richtlijn voor bloemstukken hierbij is ± drie weken.  
 
Bovenstaande gedragsregels/richtlijnen voor het gebruik van de Algemene Begraafplaats kunnen tussentijds worden 
gewijzigd of aangevuld. Houdt daarom deze gedragsregels goed in de gaten zodat u altijd op de hoogte bent. Op 
onderstaande plattegrond is te zien welk deel de Algemene Begraafplaats betreft. Het overige deel is in beheer van de 
Rooms Katholieke Begraafplaats en Crematorium.  
 
Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het aanspreekpunt van de gemeente Bergen op Zoom voor de 
Algemene Begraafplaats, dhr. H.J. Schiettekatte, telefoonnummer 0164 - 277 333 


