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Paraaf: 

 

 
Uitvaartondernemer : 

Naam:       
Adres:     
Postcode / Woonplaats:    

 Telefoon / E-mail :     
 

verzoekt bestuur R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom toestemming tot het begraven van: 
 

 
Gegevens overledene: 
 Naam en voorvoegsels:    
 Voornamen:     
 Geboren op:      
 Overleden op:    
 
Gegevens graf:    Grafnummer:   
 
                    1-persoons particulier graf, standaard met 20/30 jaar grafrechten 
                    1-persoons particulier graf met eeuwige/onbepaalde tijd grafrust. 
    Islamitische kelder , inclusief eeuwige / onbepaalde tijd grafrust. 
    Kindergraf t/m 12 jaar  , inclusief eeuwige / onbepaalde tijd grafrust. 
           Kindergraf t/m 12 jaar , inclusief 20 jaar grafrechten. 
 
                    houten bekisting in graf met afdek latten  ( extra 175 Euro )  
    Islamitische kelder , inclusief eeuwige / onbepaalde tijd grafrust. 
 
Op alle nieuwe graven zandgraven met geen eeuwige grafrust is 30 Jaar grafrechten ook mogelijk, doorhalen 
wat niet van toepassing is. 

Gegevens uitvaart: 
 
Datum:    begraving om:     
 
Extra bijzonderheden :  
 
Rechthebbende/contactpersoon/stichting : 

Naam:       
Adres:     
Postcode / Woonplaats:    

 Telefoon / E-mail :    
 
Datum: 
 
 
 
Handtekening rechthebbende………………………………… 
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 Rechthebbende gaat akkoord met het ontvangen van digitale correspondentie van de begraafplaats en het 
ontvangen van de nieuwsbrief die 4 x per jaar digitaal verstuurd zal worden naar het opgegeven e-mail adres. 
 
Rechthebbende verklaart hierbij onderstaande informatie over het reglement van de R.K. Begraafplaats Bergen 
op Zoom te hebben ontvangen en gelezen en is door de uitvaartondernemer  verwezen naar de website van de 
r.k.begraafplaats ( www.rkbegraafplaats.com ) voor het volledige reglement. 
 
 
1. Gedurende de termijn van het grafrecht blijven de graftekens en de grafbeplanting eigendom van de 
rechthebbende. Het bestuur aanvaardt deze graftekens en grafbeplanting niet in beheer. Dit betekent dat de 
rechthebbende verantwoordelijk is voor de voorwerpen die zich op de graven bevinden, alsmede voor het 
onderhoud, met in achtneming van het bepaalde in artikel 32  
2. Schade aan graftekens ontstaan door storm en vandalisme wordt door het bestuur uitsluitend vergoed voor 
zover deze risico’s door de verzekeringsovereenkomst van het bestuur zijn gedekt.  
3. Schade veroorzaakt door op de begraafplaats uitgevoerde werkzaamheden door personeel van de 
begraafplaats wordt door het bestuur uitsluitend vergoed tot het bedrag waarvoor deze risico’s door de 
desbetreffende verzekeringsovereenkomst van het bestuur worden gedekt. 
Bijlage reglement ( 2020 ) 
Artikel 8  
a. Grafbeplanting wordt toegestaan op en of aan de voorzijde van het graf. De strook die aan de voorzijde 
beschikbaar wordt gesteld, wordt gebaseerd op de breedte van het grafteken met daarbij een diepte van 30 cm. 
De beplanting mag maximaal 30 cm hoog worden.  
b. Grind of marmerslag op het graf is toegestaan mits gedeponeerd op een betonnen of stevige kunststofplaat.  
Artikel 9  
Met uitzondering van het gestelde in artikel 8, wordt rondom het graf niet toegestaan :  
a. grind of marmerslag. 
b. ijzeren hekken;  
c. palen met buizen of kettingen. 
Artikel 12  
Het bestuur kan aan één meerderjarig persoon of rechtspersoon( stichting )  het uitsluitend recht verlenen om 
voor 20/30 jaar, c.q.  of voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend ) op de Islamitische begraafplaats, gebruik te maken 
van een bepaalde nieuw uit te geven grafruimte. De rechten gelden ten behoeve van hemzelf, de echtgenoot of 
levenspartner, een bloed- of aanverwante tot en met  de vierde graad, of pleeg- of stiefkind. Dit recht wordt 
verleend onder de voorwaarden, in dit reglement gesteld of door het bestuur later te stellen. In ieder geval moet 
betaling op grond van artikel 35 van dit reglement zijn geschied en moet bij de rechtsverkrijging schriftelijk 
worden vastgelegd dat het graf ( artikel 36 ) kan worden geruimd, wanneer dit recht, door welke oorzaak dan 
ook, geëindigd is en dit is van toepassing met bepaalde tijd grafrecht en niet voor onbepaalde tijd. Een 
rechthebbende is niet verplicht om te hebben voor de graflocatie voor eeuwige/onbepaalde tijd grafrust.  
 
 
Voor het volledige reglement zie onze website www.rkbegraafplaats.com of is op te vragen via de beheerder van 
de begraafplaats. 
 

mailto:info@rkbegraafplaats.com
http://www.rkbegraafplaats.com/
http://www.rkbegraafplaats.com/
http://www.rkbegraafplaats.com/

