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Kerkelijke Instelling R.K
Begraafplaats Bergen op Zoom
( Mastendreef 3 ) en stichting
crematorium Zoomstede zijn
aparte stichtingen. Maar
vormen niet één geheel en
opereren dan ook los van
elkaar.

Gedachtes en herinneringen
De leegte na een overlijden is niet op te vullen en wat er overblijft
zijn herinneringen en gedachtes aan de overledene. De behoefte
aan nagedachtenis is groot omdat er zoveel mogelijkheden zijn om
je dierbare te herinneren.
Op onze begraafplaatsen hebben wij diverse plekken en
mogelijkheden waar de as van een dierbare een mooie bestemming
kan krijgen.
Vormen van asbestemmingen
Na de crematie bij een crematorium zijn er bij ons diverse
mogelijkheden om de as een bestemming te geven. Op de volgende
pagina’s kunt u deze mogelijkheden bekijken.
Op korte termijn bestaat er ook de mogelijkheid om de as op een
strooiveld te verstrooien.
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Urnenmuur ( R.K. Begraafplaats Nieuw – Borgvliet )

De urnenmuur bevindt zich op onze
begraafplaats Nieuw – Borgvliet.
De minimale huurtermijn van een
plaats in de muur is 10 jaar en
maximaal 20 jaar. Deze periode kan
daarna steeds verlengd worden.
De urnenmuur is exclusief de
gedenkplaat.

Urnenwal ( R.K. Begraafplaatsen Mastendreef & Nieuw – Borgvliet )

Onze Begraafplaatsen
Mastendreef en Nieuw Borgvliet
beschikken beide over een
urnenwal met nissen er in. Hier
is het mogelijk om 2 urnen in te
plaatsen. Minimale huurtermijn
is 10 jaar ( inclusief naamplaat ,
exclusief beletteren )

Urnenkelders ( R.K. Begraafplaatsen Mastendreef & Nieuw – Borgvliet )

Onze Begraafplaatsen
Mastendreef en Nieuw Borgvliet
beschikken beide over
urnenkelders. Hier is het
mogelijk om 2 urnen in te
plaatsen. Minimale huurtermijn
is 10 jaar.
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Plaatsen van urn of verstrooien van as in een bestaand graf.

Wilt u liever een asbus in een bestaand graf
op de begraafplaats begraven dan is dit zeker
mogelijk. Ook uitstrooiing van de as in een
bestaand graf bestaat tot de mogelijkheden.
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Tarieven 2021 Asbestemming R.K. Begraafplaatsen.

Locatie Mastendreef:
Urnennis ( urnenwal ):
1e plaatsing voor 10 jaar , incl. naamplaat, excl. graveren
bijzetting ( 2de plaatsing )
Verlengen 5 jaar
Ruimen asbus

€1011,€329,€160,€160,-

Urnenkelder :
1e plaatsing voor 10 jaar , incl. kelder, excl. graveren
Urnennis bijzetting ( 2de plaatsing )
Verlengen 5 jaar
Ruimen asbus

€672,€329,€160,€160,-

Asbus bijzetting bestaand graf.
Asbus bijzetting in een graf
Asverstrooing in een bestaand graf

€197,€197,-

Bij asbusbijzetting is een vergankelijke urn nodig

€50,-

Locatie Nieuw – Borgvliet ( Past. Kuijpersstraat ):
Urnennis ( urnenwal ):
1e plaatsing voor 10 jaar , incl. naamplaat, excl. graveren
bijzetting ( 2de plaatsing )
Ruimen asbus

€814,€329,€160,-

Urnenmuur en urnenkelder :
1e plaatsing voor 10 jaar , incl. kelder, excl. graveren
Urnennis bijzetting ( 2de plaatsing )
Verlengen 5 jaar
Ruimen asbus

€554
€329,€160,€160,-

Asbus bijzetting bestaand graf.
Asbus bijzetting in een graf ( incl 10 jaar grafrechten)
Asverstrooing in een bestaand graf

€544,€300,-

Informatie is op te vragen via de beheerder van de begraafplaats op telefoonummer:
0164-265989 of info@rkbegraafplaats.com
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