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Beheersreglement begraafplaats Zegestede 
 

 
Hoofdstuk 1              Inleidende bepalingen 

 
 

Artikel 1             Begripsomschrijvingen 
 
Dit reglement verstaat onder: 

a. de Stichting: Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. 

b. begraafplaats: begraafplaats Zegestede aan de Rucphensebaan 95 te Roosendaal. 

c. particulier graf: een graf, waarvoor een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is 

verleend tot: 

1. het doen begraven en begraven houden van het lichaam van de overledenen; 

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van as in het graf, enkel middels een 

vergankelijke urn; 

3. het doen verstrooien van as in het graf. 

d. algemeen graf: een graf, bij de Stichting in beheer, waarin twee lichamen van overledenen 

boven elkander worden begraven, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie in het 

graf worden begraven. De houder van de begraafplaats bepaalt tevens de ligging van het graf. 

e. particulier urnengraf: een urnengraf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het 

uitsluitend recht is verleend tot: 

1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in het urnengraf; 

2. het doen verstrooien van as in het urnengraf. 

f. urnenmuur: een gemetselde muur waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het 

uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus. 

g. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend 

recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal twee asbussen. 

h. columbarium: een muur met particuliere urnennissen.  

i. honingraatmuur/model: een zuil met particuliere urnennissen.  

j. (sier)urn: een voorwerp ter berging van maximaal twee asbussen. 

k. vergankelijke urn: een milieuvriendelijke vergaanbare urn waarin de as wordt overgeheveld. 

l. asbus: een door een crematorium verzegelde standaard urn met de as van één overledene. 

m. verstrooiingsveld: een terrein, in het verkavelingsplan bij uitsluiting aangewezen, voor de 

verstrooiing van de as van gecremeerde overledenen. 

n. urnentuin: een verkavelde ruimte waarin gelegenheid wordt geboden om bovengronds een 

(sier)urn te plaatsen; 

o. particuliere plaats in de urnentuin: een plaats in de urnentuin waarvoor aan een natuurlijk 

of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van 

maximaal twee asbussen. 

p. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf. 

q. gedenkplaats: een plaats, ingericht door de Stichting, om overledenen te gedenken en 

waarop een algemeen gedenkteken is gesitueerd waarop een particulier gedenkplaatje kan 

worden aangebracht. 

r. particulier gedenkplaatje: een naamplaatje op het algemene gedenkteken. 

s. grafvelden voor vrije vormgeving (cirkels G, H en J): de nader door de Stichting aan te 

wijzen gedeelten van de begraafplaats alwaar afwijkende, aan regels gestelde, gedenktekens 

geplaatst mogen worden. 



 
 

t. houder van de begraafplaats: Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. 

u. beheerder: degene die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene 

die hem/haar vervangt. 

v. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon op wiens naam schriftelijk de rechten 

van een particulier graf zijn gevestigd. 

w. Circle Stone: een initiatief van de Stichting GreenLeave, waarbij steenhouders zich kunnen 

aansluiten (zie www.circlestone.nl). Gedenktekens worden bij de aangesloten steenhouder 

aangeboden en deze bepaalt of de steen geanonimiseerd kan worden hergebruikt. Indien 

hergebruik niet mogelijk is, wordt de steen alsnog door de steenhouder vernietigd. Circle 

Stone wordt ondersteund door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). De LOB 

heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en steunt het initiatief van Circle Stone. 

 

 

Artikel 2             Uitbreiding begrippen particulier graf 
 

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt, voor zover van 

belang, onder “particulier graf” mede verstaan: particulier urnengraf, particuliere urnennissen, 

particuliere plaats in urnentuin, particuliere plaats in urnenmuur, particuliere plaats in 

columbarium, particulier gedenkplaatje. 

 

 

Hoofdstuk 2              Openstelling, orde en rust op de begraafplaats 
 
 

Artikel 3             Openstelling begraafplaats  
 

1. De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot 

zonsondergang. 

2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats en het crematorium kunnen de 

toegangen tijdelijk worden gesloten. 

3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor publiek geopend is, 

zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een uitvaartplechtigheid of 

de bezorging van as. 

 

 

Artikel 4             Ordemaatregelen 
 

1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmee gelijk te stellen personen verboden, 

anders dan met toestemming van de Stichting, werkzaamheden voor derden aan 

grafbedekkingen op de begraafplaats te verrichten. 

2. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden, met uitzondering van 

begrafenismotorrijtuigen, verzorgingsverkeer en personen die beschikken over een 

invalidenparkeerkaart. 

3. De Stichting kan ontheffing verlenen aan het verbod om met motorrijtuigen op de 

begraafplaats te rijden. 

4. Alléén op het hoofdpad is het toegestaan te (brom)fietsen en met een scooter te rijden, 

indien deze niet wordt gebruikt voor vervoer van overledene tussen crematorium 

Zegestede en het gebouw De Vier Jaargetijden. Het is verboden te (brom)fietsen en 



 
 

met een scooter te rijden op de zijpaden van de begraafplaats. Men dient deze te 

stallen in de daarvoor bestemde fietsenstalling of ter plekke aan de hand te nemen. 

5. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op 

de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, 

rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de Stichting. 

6. Degenen die zich niet aan de aanwijzingen van de Stichting houden, moeten zich op 

eerste aanzegging van de Stichting van de begraafplaats verwijderen. 

 

 

Artikel 5             Bijzondere plechtigheden 
 

1. Voor dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden 

op de begraafplaats moet toestemming worden aangevraagd bij de Stichting, onder 

opgave van dag, datum en tijd van de plechtigheid, het doel en de wijze waarop de 

plechtigheid zal plaatsvinden. 

2. De deelnemers aan de plechtigheid moeten zich, in het belang van de orde, rust en 

netheid, houden aan de aanwijzingen van de Stichting. 

 

 

Hoofdstuk 3              Voorschriften voor lijkbezorging 

 
 

Artikel 6             Kennisgeving begraven en asbezorging 
 

1. Degene die wil doen begraven geeft daarvan, om uiterlijk 12:00 uur, op de werkdag 

voorgaande aan de dag waarop de begraving zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de 

Stichting. De zaterdag geldt, voor de toepassing van deze bepaling, niet als werkdag. 

Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lichaam van de overledene 

binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de Stichting zo 

spoedig mogelijk worden gedaan. 

2. Degene die as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien neemt hiervoor contact op 

met de Stichting. Asbezorging vindt plaats op afspraak en wordt uitgevoerd door de 

Stichting. 

3. Het lichaam van de overledene en de asbus of urn dienen bij aankomst op de 

begraafplaats te zijn voorzien van een duurzaam, duidelijk identiteitskenmerk. 

4. Een gipsomhulsel en kunststof ledematen dienen, vóór aankomst op de begraafplaats, 

te zijn verwijderd. 

5. Indien de overledene, in de afgelopen twee jaar, is behandeld middels jodium therapie 

I-0125 of I-0131 (radioactieve stoffen) dient dit vóór aankomst op de begraafplaats 

kenbaar te worden gemaakt aan de Stichting. 

6. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as en het daarna 

sluiten van een graf, alsmede het bedienen van hulpmiddelen, mag uitsluitend 

geschieden door de medewerkers van de begraafplaats.  

 

 

7. De nabestaanden kunnen bepaalde van deze werkzaamheden, onder toezicht van de 

Stichting, verrichten indien zij dit verzoek vóór 12:00 uur, op de aan de begraving 

voorafgaande werkdag, kenbaar hebben gemaakt. Zij dienen bij deze werkzaamheden 

de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. 



 
 

 

 

 

Artikel 7             Over te leggen stukken 
 

1. Begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven (Wlb art. 

11 en 11a), het registratiedocument (Wlb art.8) en het opdrachtformulier van de 

Stichting, vermeldende het nummer van het particulier graf of algemeen graf, zijn 

overlegd aan de Stichting. 

2. Indien de 1e begraving of 1e bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, 

dient een daarvoor bestemd opdrachtformulier aan de Stichting te worden overlegd, 

ondertekend door de opdrachtgever van de begraving, zijnde de te registreren 

rechthebbende van het particulier graf. 

3. Ingeval op het moment van bijbegraving of een 2e bezorging van as in een particulier  

graf, de bij de Stichting geregistreerde rechthebbende van het betreffende particulier  

graf is overleden én in het particulier graf, waarvoor hij als rechthebbende bij de 

Stichting staat geregistreerd, wordt bijbegraven/bijgezet, dient het daarvoor bestemde 

opdrachtformulier aan de Stichting te worden overlegd, ondertekend door de 

opdrachtgever van de bijbegraving of 2e bezorging van as, welke door de Stichting zal 

worden geregistreerd als rechthebbende van het particulier graf. 

4. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de 

grafrusttermijn van 15 jaren afloopt, kan alléén plaatsvinden onder gelijktijdige 

verlenging van de uitgiftetermijn, om te komen tot de grafrusttermijn van 15 jaar. De 

verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is 

overleden of deze het recht zou willen beëindigen, door de echtgeno(o)t(e) of 

levenspartner dan wel bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, of door een 

persoon/instantie die redelijkerwijze geacht kan worden voor de rechthebbende in de 

plaats te zijn getreden. De periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op 

gehele jaren.  

 

 

Artikel 8             Tijden van begraven en asbezorging 
 

1. De tijden van begraven en het bezorgen van as zijn: 

op maandag tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 16:00 uur. 

Indien deze tijden bezet zijn kan aansluitend geboekt worden met in achtneming van 

tijdstip zonsopgang en zonsondergang, deze zijn hierbij bepalend. 

 

2. De Stichting kan, in door de Stichting te beoordelen bijzondere gevallen, toestemming 

verlenen om op zondagen en erkende feestdagen te begraven. 

 

 



 
 

 

Hoofdstuk 4              Registratie 
 

 
Artikel 9             Register 
 

1. De Stichting houdt een register bij van alle begraven lichamen van overledenen en 

bezorgde as op de begraafplaats. 

2. Het register bevat tenminste aantekening omtrent: 

a. het nummer, de soort en de ligging van het graf; 

b. de verstrooiing van as op het verstrooiingsveld; 

c. plaatsen/bijzetten van asbussen; 

d. de rechthebbende van een particulier graf; 

e. de gedenktekens; 

f. de ten aanzien van de gedenktekens verleende rechten; 

g. degene, aan wie schriftelijke toestemming is verleend tot het plaatsen van een 

gedenkteken. 

3. De burgemeester kan nadere voorschriften vaststellen voor het register van alle 

begraven lichamen van overledenen en bezorgde as op de begraafplaats. 

4. Voor het vaststellen van nadere voorschriften is door de burgemeester mandaat 

verleend aan de algemeen directeur van de Stichting. 

 

 

Hoofdstuk 5              Indeling en uitgifte van de graven 
 

 
Artikel 10             Particulier graf evenals particulier Islamitisch graf (cirkels F  en I) 

 

Een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is 

verleend tot: 

1. het doen begraven en begraven houden van lichamen van overledenen; 

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van as in het graf, enkel middels een 

vergankelijke urn; 

3. het doen verstrooien van as in het graf. 

 

De Stichting verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats zulks 

toelaat, op een daartoe schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van 20 jaren, het recht 

op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particulier graf is 

uitgegeven. De termijn wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een 

termijn niet korter dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar, mits de aanvraag binnen twee 

jaar voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend. 



 
 

 

De particuliere graven worden onderverdeeld in: 

 

1. graven van ten hoogste 2.40 meter lang en 1.30 meter breed, bestemd voor het ten 

hoogste begraven van 2 lichamen van overledenen en het plaatsen van 2 vergankelijke 

asbussen van overledenen. 

2. familiegraven van ten hoogste 2.40 meter lang en 2.60 meter breed, bestemd voor het 

ten hoogste begraven van 4 lichamen van overledenen en het plaatsen van 4 

vergankelijke asbussen van overledenen. 

3. kindergraven van ten hoogste 1.80 meter lang en 1.10 meter breed, bestemd voor het 

ten hoogste begraven van 2 lichamen van overledenen van personen overleden in de 

leeftijd van 0 tot 12 jaar en het plaatsen van 2 vergankelijke asbussen.  

De particuliere graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging 

uitgegeven. 

De Stichting kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en/of buiten 

de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is. 

 

 

Artikel 11            Algemeen graf en Algemeen Islamitisch graf (cirkels F en I) 

 

Een graf, bij de Stichting in beheer, waarin twee lichamen van overledenen boven elkaar 

worden begraven, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie in het graf worden 

begraven. De houder van de begraafplaats bepaalt tevens de ligging van het graf. 

De graftermijn bedraagt 15 jaren. Verlenging is niet mogelijk. 

De algemene graven zijn graven van ten hoogste 2.40 meter lang en 1.30 meter breed. 

Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden vóór het verstrijken van de 

graftermijn van een algemeen graf, doet de Stichting daarvan schriftelijk mededeling aan de 

belanghebbende bij dat graf wiens adres haar bekend is. 

 

 

Artikel 12 Reservering van een particulier graf en particulier Islamitisch 

graf (cirkels I en F) 
 

Op begraafplaats Zegestede bestaat de mogelijkheid, in overleg met de beheerder van de 

begraafplaats, vóór de datum van de daadwerkelijke begraving, een particulier graf op een 

gewenste locatie uit te zoeken en te reserveren. De rechthebbende van het gereserveerde 

particulier graf dient, bij aanvang van de reservering, grafrechten te voldoen voor een termijn 

van minimaal 10 jaar.  

 

 

Artikel 13           Overschrijving verleende rechten 
 

1. Het recht op een particulier graf kan, op aanvraag van de rechthebbende, worden 

overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner, dan wel een 

bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving van het recht 

op een particulier graf ten name van een ander dan de vorengenoemde personen is 

slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan. 

2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het particulier graf worden overgeschreven 

op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel bloed- of aanverwant tot en met 



 
 

de derde graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen een jaar na het 

overlijden van de rechthebbende door een van de erfgenamen, namens de 

gezamenlijke erfgenamen of de testamentair executeur. 

3. Na het overlijden van de rechthebbende van een particulier graf, welke is bijbegraven 

of bijgezet in het particulier graf waarvoor hij stond geregistreerd als rechthebbende  

en, om gewichtige redenen, na het overlijden, slechts tijdelijk een rechthebbende voor 

het particulier graf is toegewezen, kan het particulier graf worden overgeschreven op 

naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel bloed- of aanverwant tot en met de 

derde graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen een jaar na het overlijden 

van de eerst geregistreerde rechthebbende, namens de gezamenlijke erfgenamen of de 

testamentair executeur van de eerst geregistreerde rechthebbende. 

4. Indien, na het overlijden van de rechthebbende, geen aanvraag tot overschrijving wordt 

gedaan aan de Stichting, vervalt het recht op het particulier graf. Het recht vervalt niet 

eerder dan nadat op het graf, door de Stichting, een mededelingenbordje is 

aangebracht en een mededeling is gedaan op het mededelingenbord van de 

begraafplaats tot het einde van de periode waarvoor het recht geldt. 

 

 

Artikel 14             Afstand doen van graven 
 

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk 

afstand doen, ten behoeve van de Stichting, van het recht op het particulier graf.  

De rechthebbende ontvangt van de Stichting een schriftelijke ontvangstverklaring van de door 

de Stichting ontvangen schriftelijke verklaring van afstand van het recht op het particulier 

graf. 

 

 

Artikel 15            Ruiming, bezorging van overblijfselen 
 

1. De Stichting deelt schriftelijk, tussen de 12 maanden en de 24 maanden vóór het 

aflopen van de termijn van uitgifte van een particulier graf, aan de rechthebbende 

mede wanneer de termijn van uitgifte gaat verstrijken.  

Indien niet binnen 3 maanden, na verzending van de schriftelijke mededeling, een 

schriftelijke reactie van de rechthebbende is ontvangen, maakt de houder van de 

begraafplaats een mededeling bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats 

tot het einde van de periode waarvoor het recht was gevestigd. 

Wanneer het adres van de rechthebbende niet bekend is of de rechthebbende niet meer 

woonachtig is op het bij de Stichting geregistreerde adres maakt de houder van de 

begraafplaats, na constatering hiervan, een mededeling bij het graf en bij de ingang 

van de begraafplaats tot het einde van de periode waarvoor het recht was gevestigd. 

2. De Stichting doet schriftelijk, ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden 

vóór het verstrijken van de graftermijn van een algemeen graf, aan de belanghebbende 

bij dat graf, wiens adres hem bekend is, schriftelijk mededeling van het verstrijken van 

de termijn. 

 

 

3. De bij ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen van lichamen van overledenen 

worden herbegraven in het verzamelgraf gelegen op de begraafplaats. De aanwezige 

asresten (asurnen) worden uitgestrooid op het algemene strooiveld van de 

begraafplaats. 



 
 

4. Na verwijdering van het gedenkteken door de Stichting, wordt het gedenkteken door de 

Stichting in het kader van duurzaamheid aangeboden bij een steenhouwer die is 

aangesloten bij Circle Stone.  

 

 

Artikel 16            Opgravingen en ruimen 
 

De handelingen bij het opgraven van lichamen van overledenen en het ruimen van graven 

geschiedt niet dan op last van de houder van de begraafplaats.  

 

 

Hoofdstuk 6              Asbestemmingen 
 

 
Artikel 17            Particulier urnengraf 
 

De Stichting verleent aan rechthebbende het recht om ten hoogste 2 asbussen te plaatsen 

en/of het doen verstrooien van as, in een urnengraf. 

De particuliere urnengraven zijn graven van ten hoogste 1.30 meter lang en 1.10 meter breed 

die worden uitgegeven voor de termijn van minimaal 10 jaren. 

Voor particuliere urnengraven voor personen van jonger dan 12 jaar, op een kinderhofje, 

gelden de afwijkende maximummaten van 0.60 meter lang en 0.50 meter breed. 

Verlenging van de termijn van 20 jaar is mogelijk voor een periode niet korter dan vijf jaar en 

niet langer dan twintig jaar. 

  

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot verlenging van de termijn én geen 

bestemming wordt gegeven, heeft de Stichting het recht de gedenksteen en/of urnament te 

verwijderen en de inhoud van de bedoelde asbus(sen) te verstrooien op het algemene 

strooiveld van de begraafplaats. 

Verwijdering gebeurt niet eerder dan nadat de rechthebbende is aangeschreven op het bij de 

Stichting bekende adres. Indien niet binnen drie maanden, na de verzending van de 

mededeling, om verlenging of niet verlenging van het recht is verzocht, maakt de Stichting de 

mededeling bekend bij het urnengraf en op het mededelingenbord van de begraafplaats tot het 

einde van de periode waarvoor het recht geldt. 



 
 

 

De Stichting heeft het recht de gedenksteen en/of urnament te vernietigen wanneer geen 

schriftelijk verzoek tot ter beschikking houden van de gedenksteen en/of urnament is 

ontvangen van de rechthebbende / van degene aan wie schriftelijke toestemming is verleend, 

vóór afloop van de termijn. 

 

De verwijdering geldt tevens indien sprake is van wanbetaling of niet betaling. 

 

Plaatsing c.q. het bijplaatsen van de asbus in het urnament/urnengraf, alsmede het openen of 

sluiten ervan, gebeurt uitsluitend door de Stichting en alleen op schriftelijk verzoek van de 

rechthebbende. 

Op het urnengraf is het toegestaan een afsluitplaat c.q. gedenksteen te plaatsen van 

duurzaam natuursteen en/of duurzaam glas.  

De Stichting of een door de nabestaanden te kiezen erkend steenhouwer levert en plaatst het 

gedenkteken. Wanneer het gedenkteken niet door de Stichting wordt geleverd en geplaatst 

dient de steenhouwer een schriftelijke garantie af te geven, betrekking hebbende op zowel het 

gedenkteken als op de fundering van het gedenkteken. Een kopie van de garantiebepaling 

dient, mét het verzoek tot plaatsing van het gedenkteken, aan de Stichting te worden 

toegezonden.    

Verplaatsing en/of verwijdering van de afsluitplaat c.q. het gedenkteken geschiedt voor 

rekening en risico van de rechthebbende. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade 

aan/diefstal van het urnament c.q. gedenksteen, op welke manier dan ook ontstaan. 

 

Bij het urnament/urnengraf mogen slechts verse snijbloemen worden geplaatst. Indien naar 

het oordeel van de Stichting sprake is van het plaatsen van bloemen, potplantjes en/of andere 

ornamenten die nadeel of hinder toebrengen aan belangen van andere rechthebbende(n), kan 

de Stichting het geplaatste verwijderen, zonder enige bijkomende verplichting harerzijds. 

Afrasteren, afbakenen of aanbrengen van vaste beplanting door nabestaande(n) is, op welke 

wijze dan ook, niet toegestaan.  

 

 

Artikel 18               Particuliere plaats columbarium/nissenzuil 
 

De Stichting verleent aan rechthebbende het recht om ten hoogste 2 asbussen te plaatsen in  

een urnennis van het columbarium of de nissenzuil, met of zonder (sier)urnen. 

Een particuliere plaats wordt minimaal 10 jaar in stand gehouden. Deze termijn kan telkens 

worden verlengd met een periode niet korter dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar. 

 

Plaatsing c.q. het bijplaatsen van de asbus zonder/met (sier)urn in een nis, alsmede het 

openen en sluiten ervan, gebeurt uitsluitend door de Stichting en alleen op schriftelijk verzoek 

van de rechthebbende. 

 

Een particuliere columbariumnis, met daarin de asbus zonder (sier)urn, wordt gesloten met 

een gedenkteken uitgevoerd in een zeshoek (honinggraatmodel) waarvan elke zijde 23 cm 

bedraagt. 



 
 

 

Het gedenkteken moet een dikte hebben van 3 cm. 

Op het gedenkteken mag een foto worden aangebracht van roestvrij en niet verwerend 

materiaal, waarvan de afmeting 5 x 7 cm behoort te zijn. 

 

Een nis in de nissenzuil, met daarin de asbus zónder (sier)urn, wordt gesloten met een 

gedenkteken uitgevoerd in een rechthoek met de afmeting 39,5 cm hoog x 58,6 cm breed. 

Het gedenkteken moet een dikte hebben van 3 cm. 

Op het gedenkteken mag een foto worden aangebracht van roestvrij en niet verwerend 

materiaal, waarvan de afmeting 7 x 9 cm behoort te zijn. 

 

Bij plaatsing c.q. het bijplaatsen van de asbus mét (sier)urn dient de (sier)urn een hoogte te 

hebben van maximaal 35 centimeter en een zodanige minimale hoogte en breedte dat de 

standaard asbus geborgen kan worden. De (sier)urn behoort uitgevoerd te zijn in een 

materiaalsoort die de weersinvloeden kan weerstaan.  

 

De Stichting of een door de nabestaanden te kiezen erkend steenhouwer levert en plaatst de 

(sier)urn c.q. het gedenkteken. De afmetingen van de (sier)urn dienen zodanig te zijn dat de 

standaard asbus van het crematorium kan worden geplaatst in de (sier)urn. Wanneer de 

(sier)urn c.q. het gedenkteken niet door de Stichting wordt geleverd en geplaatst dient de 

steenhouwer een schriftelijke garantie af te geven betrekking hebbende op de kwaliteit en de 

maat van de (sier)urn c.q. het gedenkteken. Een kopie van de garantiebepaling dient, mét het 

verzoek tot plaatsing van de (sier)urn c.q. het gedenkteken, aan de Stichting te worden 

toegezonden.    

(Ver)plaatsing en/of verwijdering van het gedenkteken geschiedt voor rekening en risico van 

de rechthebbende. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan/diefstal van het 

gedenkteken, op welke manier dan ook ontstaan. 

 

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de verleende mogelijkheid tot verlenging van de 

termijn én geen bestemming wordt gegeven, heeft de Stichting het recht de gedenksteen 

en/of het urnament te verwijderen en de inhoud van de bedoelde asbus(sen) te verstrooien op 

het algemene strooiveld van de begraafplaats. Na verwijdering van het gedenkteken door de 

Stichting, wordt het gedenkteken door de Stichting in het kader van duurzaamheid 

aangeboden bij een steenhouwer die is aangesloten bij Circle Stone.  

 

Verwijdering gebeurt niet eerder dan nadat de rechthebbende is aangeschreven op het bij de 

Stichting bekende adres. Indien niet binnen drie maanden, na de verzending van de 

mededeling, om verlenging of niet verlenging van het recht is verzocht, maakt de Stichting de 

mededeling bekend bij de urnennis en op het mededelingenbord van de begraafplaats tot het 

einde van de periode waarvoor het recht geldt. 

 

 

De Stichting heeft het recht de gedenksteen en/of het urnament te vernietigen wanneer geen 

schriftelijk verzoek tot ter beschikking houden van de gedenksteen/urnament is ontvangen van  

de rechthebbende / van degene aan wie schriftelijke toestemming is verleend, vóór afloop van 

de termijn.  

 

De verwijdering geldt tevens indien sprake is van wanbetaling of niet betaling. 

 



 
 

 

Artikel 19           Particuliere plaats urnentuin cirkel C 
 

De Stichting verleent aan rechthebbende het recht om ten hoogste 2 asbussen te plaatsen in 

één urnament van de urnentuin (urnen bovengronds geplaatst). 

Een particuliere plaats in de urnentuin wordt uitgegeven voor minimaal 10 jaar.  

Deze termijn kan telkens worden verlengd met een periode niet korter dan vijf jaar en niet 

langer dan twintig jaar. 

 

Indien een (sier)urn geplaatst wordt in de urnentuin dan behoort de urn een maximale hoogte 

te hebben van 55 centimeter en een minimale hoogte van 25 centimeter, een maximale 

breedte te hebben van 60 centimeter en een minimale breedte van 22 centimeter, een 

maximale diepte te hebben van 45 centimeter en een minimale diepte van 22 centimeter. De 

wanden van het urnament hebben een minimale dikte van 2 cm. Standaard asbus(sen) 

moet(en) in zijn geheel geplaatst kunnen worden. 

 

De Stichting of een door de nabestaanden te kiezen erkend steenhouwer levert en plaatst het 

urnament. De afmetingen van het urnament dienen zodanig te zijn dat de standaard asbus van 

het crematorium kan worden geplaatst in het urnament. Wanneer het urnament niet door de 

Stichting wordt geleverd en geplaatst dient de steenhouwer een schriftelijke garantie af te 

geven, betrekking hebbende op zowel het urnament als op de fundering van het urnament. 

Een kopie van de garantiebepaling dient, mét het verzoek tot plaatsing van het urnament, aan 

de Stichting te worden toegezonden.    

Plaatsing c.q. het bijplaatsen van de asbus in het urnament, alsmede het openen of sluiten 

ervan, gebeurt uitsluitend door de Stichting en alleen op schriftelijk verzoek van de 

rechthebbende. 

 

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de verleende mogelijkheid tot verlenging van de 

termijn én geen bestemming wordt gegeven, heeft de Stichting het recht het urnament te 

verwijderen en de inhoud van de bedoelde asbus(sen) te verstrooien op het algemene 

strooiveld van de begraafplaats. 

Verwijdering gebeurt niet eerder dan nadat de rechthebbende is aangeschreven op het bij de 

Stichting bekende adres. Indien niet binnen drie maanden, na de verzending van de 

mededeling, om verlenging of niet verlenging van het recht is verzocht, maakt de Stichting de 

mededeling bekend bij de urnenlocatie en op het mededelingenbord van de begraafplaats tot 

het einde van de periode waarvoor het recht geldt. 



 
 

 

De Stichting heeft het recht het urnament te vernietigen wanneer geen schriftelijk verzoek tot 

ter beschikking houden van het urnament is ontvangen van de rechthebbende / van degene 

aan wie schriftelijke toestemming is verleend, vóór afloop van de termijn. 

 

De verwijdering geldt tevens indien sprake is van wanbetaling of niet betaling. 

 

Bij het urnament mogen slechts verse snijbloemen worden geplaatst binnen een gebied van  

60 cm vanuit het hart van het urnament gemeten. Indien naar het oordeel van de Stichting 

sprake is van het plaatsen van bloemen, potplantjes en/of andere urnamenten die nadeel of 

hinder toebrengen aan belangen van andere rechthebbende(n), kan de Stichting het 

geplaatste verwijderen, zonder enige bijkomende verplichting harerzijds. 

Afrasteren, afbakenen of aanbrengen van vaste beplanting door nabestaande(n) is op welke 

wijze dan ook niet toegestaan.  

 

 

Artikel 20             Particuliere plaats in urnenmuur 
 

De Stichting verleent aan rechthebbende het recht om ten hoogste 1 sierurn te plaatsen per 

plaats in de urnenmuur van de begraafplaats. 

Een particuliere plaats in de urnenmuur wordt uitgegeven voor minimaal 10 jaar.  

Deze termijn kan telkens worden verlengd met een periode niet korter dan vijf jaar en niet 

langer dan twintig jaar. 

 

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de verleende mogelijkheid tot verlenging van de 

termijn én geen bestemming wordt gegeven, heeft de Stichting het recht de sierurn te 

verwijderen en de inhoud van de bedoelde asbus te verstrooien op het algemene strooiveld 

van de begraafplaats. 

 

Verwijdering gebeurt niet eerder dan nadat de rechthebbende is aangeschreven op het bij de 

Stichting bekende adres. Indien niet binnen drie maanden, na de verzending van de 

mededeling, om verlenging of niet verlenging van het recht is verzocht, maakt de Stichting de 

mededeling bekend bij de urnennis en op het mededelingenbord van de begraafplaats tot het 

einde van de periode waarvoor het recht geldt. 

 

De Stichting heeft het recht de sierurn te vernietigen wanneer geen schriftelijk verzoek tot ter 

beschikking houden van de sierurn is ontvangen van de rechthebbende / van degene aan wie 

schriftelijke toestemming is verleend, vóór afloop van de termijn. 

De verwijdering geldt tevens indien sprake is van wanbetaling of niet betaling. 

 

De Stichting of een door de nabestaanden te kiezen erkend steenhouwer levert en plaatst de 

sierurn. De afmetingen van de (sier)urn dienen zodanig te zijn dat de standaard asbus van het 

crematorium kan worden geplaatst in de (sier)urn. Wanneer de sierurn niet door de Stichting 

wordt geleverd en geplaatst dient de steenhouwer een schriftelijke garantie af te geven, 

betrekking hebbende op de duurzaamheid van de sierurn en de bijbehorende bevestiging. Een 

kopie van de garantiebepaling dient, mét het verzoek tot plaatsing van het gedenkteken, aan 

de Stichting te worden toegezonden. De sierurn moet zodanig aan de urnenmuur worden 

bevestigd, dat eenvoudige verwijdering is uitgesloten. 



 
 

Artikel 21            Het uitstrooien van as 
 

De Stichting verleent de mogelijkheid tot het uitstrooien van de as van een gecremeerde 

overledene op een deel van het terrein van de Stichting, in het verkavelingsplan bij uitsluiting 

aangewezen voor de verstrooiing van as van een gecremeerde overledene. 

 

Het uitstrooien van as wordt uitsluitend uitgevoerd door de Stichting. 

 

Het uitstrooien van as kan plaatsvinden in aanwezigheid van de opdrachtgever/nabestaanden 

of zonder aanwezigheid van de opdrachtgever/nabestaanden.  

 

 

Artikel 22       Particulier individueel gedenkplaatje algemeen strooiveld 
 

De Stichting biedt de mogelijkheid voor een naamplaatje op het gedenkteken, staande op het 

algemeen strooiveld van de begraafplaats. 

Het gedenkplaatje wordt door de Stichting geleverd en aangebracht. 

 

Het individueel gedenkplaatje wordt uitgegeven voor de termijn van 20 jaren.  

Deze termijn kan telkens worden verlengd met een periode niet korter dan vijf jaar en niet 

langer dan twintig jaar. 

 

 

Hoofdstuk 7              Grafbedekkingen 

 
 

Artikel 23            Schriftelijke toestemming gedenkteken particuliere graven 
 

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de Stichting een gedenkteken te 

plaatsen, te bevestigen of te wijzigen.  

Bij particuliere graven wordt de schriftelijke toestemming op naam gesteld van de aanvrager 

van het gedenkteken, met toestemming van de rechthebbende, en bij algemene graven op 

naam van de aanvrager van het gedenkteken, met toestemming van de aanvrager van de 

begrafenis. 

De Stichting kan de schriftelijke toestemming weigeren indien: 

a. niet voldaan wordt aan de door haar vastgestelde nadere regels; 

b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; 

c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; 

d. de constructie van grafbedekking ondeugdelijk is. 

 

Het plaatsen, bevestigen en wijzigen van een gedenkteken geschiedt door en voor rekening 

van de aanvrager van het gedenkteken, in overleg met en onder toezicht van de beheerder 

van de begraafplaats. 

 

De rechthebbende of, bij diens overlijden, de aanvrager van de begrafenis, is verplicht de 

Stichting schriftelijk in kennis te stellen van verwijdering van het gedenkteken voor een 

bijbegraving in een particulier graf.  

 



 
 

Artikel 24          Aanvraag schriftelijke toestemming grafbedekking  

                        particuliere graven  
 

1. De schriftelijke aanvraag voor toestemming tot het plaatsen, bevestigen of wijzigen van 

een gedenkteken moet worden gedaan middels een daartoe door de Stichting 

beschikbaar gesteld formulier. 

2. De in het eerste lid bedoelde aanvraag dient te bevatten: 

- de ligging, nummer van het particulier graf; 

- de inhoud van het graf; 

- indien de aanvrager gedenkteken niet de rechthebbende is van het graf, naam 

en adres van de rechthebbende en diens toestemming; 

- de naam en het adres van degene die de te verrichten werkzaamheden op de 

begraafplaats uitvoert. 

3. Bij de aanvraag hoort een werktekening van schaal 1:10 te worden ingediend waarop 

ten minste voor dienen te komen: 

1. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen; 

2. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal; 

3. de vermelding of de letters e.d. gestraald, ingehakt, opgehakt of van metaal zijn; 

4. de tekst en woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s); 

5. de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het 

gedenkteken daarop. 

 

 

Artikel 25            Gedenkteken op particuliere graven (vaste vormgeving)  

(cirkels A, B, C, D, E en F) 
 

1. Voor gedenktekens mogen worden gebruikt duurzaam natuursteen, duurzaam metaal, 

duurzaam keramiek van houdbare kwaliteit, zonder naden of voegen. De 

materiaalsoorten dienen de weersinvloeden te kunnen weerstaan; 

2. Het gedenkteken zodanig is bevestigd, dat verzakking of eenvoudige verwijdering is 

uitgesloten; 

3. De rechthebbende dient bij schade direct tot herstel/vervanging van het gedenkteken 

over te gaan; 

4. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken verbonden zijn; 

5. Het gedenkteken mag niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden; 

6. Op het gedenkteken mag eventueel afzetting zijn aangebracht of bevestigd.  Betreft 

aanbrengen van foto’s; indien de foto, waarvan de afmeting (inclusief omlijsting) 

maximaal 10 x 15 cm mag zijn, op het gedenkteken wordt aangebracht of bevestigd, 

met roestvrij en niet verwerend materiaal; 

7. Het gedenkteken mag niet zijn of worden beschilderd of geverfd, met uitzondering van 

de op het gedenkteken voorkomende tekst. Indien de tekst op het gedenkteken wordt 

geschilderd, dient hiervoor volgens de voorschriften gehandeld te worden; 

8. Het gedenkteken behoort, boven het maaiveld zichtbaar (inclusief fundering), een 

hoogte te hebben van maximaal 80 cm en minimaal 10 cm; 

9. Het gedenkteken behoort een breedte te hebben van maximaal 60 cm en  

minimaal 10 cm; 

 

 

10. Het gedenkteken behoort een dikte te hebben van maximaal 50 cm en minimaal 10 cm. 



 
 

Indien het gedenkteken horizontaal (liggend) is opgesteld of is gecombineerd met een 

verticaal (gedeelte van een) gedenkteken, behoort het gedenkteken (inclusief 

fundering) maximaal een lengte te hebben van 60 cm en minimaal een lengte van  

20 cm, maximaal een breedte te hebben van 80 cm en minimaal een breedte van  

20 cm; 

11. Bij graven, zijnde particuliere familiegraven, heeft het gedenkteken een breedte van 

maximaal 160 cm en minimaal 10 cm; 

Indien het gedenkteken horizontaal (liggend) is opgesteld of is gecombineerd met een 

verticaal (gedeelte van een) gedenkteken, behoort het gedenkteken (inclusief 

fundering) maximaal een lengte te hebben van 60 cm en minimaal een lengte van  

20 cm, maximaal een breedte te hebben van 160 cm en minimaal een breedte van  

20 cm; 

12. Bij graven, zijnde kindergraven, behoort het gedenkteken, boven het maaiveld 

zichtbaar (inclusief fundering), een hoogte te hebben van maximaal 60 cm en minimaal 

10 cm, een breedte te hebben van maximaal 50 cm en minimaal 10 cm en een dikte te 

hebben van maximaal 45 cm en minimaal 8 cm; 

Een gedenkteken op een kindergraf mag, onder strikte voorwaarden, zijn vervaardigd 

van het materiaal glas. 

Het materiaal glas is gecompliceerder en breekbaarder dan de overige materialen 

waaruit een gedenkteken mag zijn vervaardigd. Ook voor glazen gedenktekens geldt, 

dat het risico van schade/diefstal, te allen tijde, ligt bij de rechthebbende van het graf. 

Door de rechthebbende/aanvrager van een glazen gedenkteken dient een 

grafmonumentenverzekering te worden afgesloten. Tevens dient het glasatelier 

schriftelijk een garantie af te geven.  

Wanneer een gedenkteken van glas is vervaardigd, dient het glas te voldoen aan een 

minimale dikte van 1,5 cm; 

Indien het gedenkteken horizontaal (liggend) is opgesteld of is gecombineerd met een 

verticaal (gedeelte van een) gedenkteken, behoort het gedenkteken (inclusief 

fundering) maximaal een lengte te hebben van 50 cm en minimaal een lengte van  

20 cm, maximaal een breedte te hebben van 60 cm en minimaal een breedte van  

20 cm; 

13. Bij graven, zijnde urnengraven, behoort het gedenkteken, boven het maaiveld zichtbaar 

(inclusief fundering), een hoogte hebben van maximaal 60 cm en minimaal 10 cm, een  

breedte te hebben van maximaal 50 cm en minimaal 10 cm, het gedenkteken behoort 

een dikte te hebben van maximaal 45 cm en minimaal 8 cm;  

Een gedenkteken op een urnengraf mag, onder strikte voorwaarden, zijn vervaardigd 

van het materiaal glas. 

Het materiaal glas is gecompliceerder en breekbaarder dan de overige materialen 

waaruit een gedenkteken mag zijn vervaardigd. Ook voor glazen gedenktekens geldt, 

dat het risico van schade/diefstal, te allen tijde, ligt bij de rechthebbende van het graf. 

Door de rechthebbende/aanvrager van een glazen gedenkteken dient een 

grafmonumentenverzekering te worden afgesloten. Tevens dient het glasatelier 

schriftelijk een garantie af te geven.  

Wanneer een gedenkteken van glas is vervaardigd, dient het glas te voldoen aan een 

minimale dikte van 1,5 cm; 

 

Indien het gedenkteken horizontaal (liggend) is opgesteld of is gecombineerd met een 

verticaal (gedeelte van een) gedenkteken, behoort het gedenkteken (inclusief 

fundering) maximaal een lengte te hebben van 50 cm en minimaal een lengte van  

20 cm, maximaal een breedte te hebben van 60 cm en minimaal een breedte van  



 
 

20 cm; 

14. Bij graven, zijnde particuliere familie urnengraven, heeft het gedenkteken een breedte 

van maximaal 120 cm en minimaal 10 cm; 

Indien het gedenkteken horizontaal (liggend) is opgesteld of is gecombineerd met een 

verticaal (gedeelte van een) gedenkteken, behoort het gedenkteken (inclusief 

fundering) maximaal een lengte te hebben van 50 cm en minimaal een lengte van 20 

cm, maximaal een breedte te hebben van 120 cm en minimaal een breedte van 20 cm; 

 

 

Artikel 26    Gedenktekens op de gedeelten van de vrije vormgeving 
 (cirkels G, H en J) van de begraafplaats 

 

1. Op de gedeelten van vrije vormgeving (cirkels G, H en J) is het verplicht een 

gedenkteken te plaatsen op het particulier graf. 

2. Een gedenkteken op een particulier graf, op de gedeelten van de vrije vormgeving 

(cirkels G, H en J), mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 

3. Het gedenkteken zodanig is gefundeerd of bevestigd, dat verzakking of eenvoudige 

verwijdering is uitgesloten; 

4. De rechthebbende dient bij schade direct tot herstel/vervanging van het gedenkteken 

over te gaan. 

5. Een gedenkteken op de gedeelten van de vrije vormgeving (cirkels G, H en J) mag, 

onder strikte voorwaarden, zijn vervaardigd van het materiaal glas. 

6. Het materiaal glas is gecompliceerder en breekbaarder dan de overige materialen 

waaruit een gedenkteken mag zijn vervaardigd. Ook voor glazen gedenktekens geldt, 

dat het risico van schade/diefstal, te allen tijde, ligt bij de rechthebbende van het graf. 

Door de rechthebbende/aanvrager van een glazen gedenkteken dient een 

grafmonumentenverzekering te worden afgesloten. Tevens dient het glasatelier 

schriftelijk een garantie af te geven.  

7. Indien een gedenkteken verticaal is opgesteld behoort het gedenkteken, boven het 

maaiveld, een maximale hoogte te hebben van 120 cm en een minimale hoogte van  

10 cm, een maximale breedte te hebben van 90 cm en een minimale breedte van  

10 cm , een minimale dikte te hebben van 8 cm en een maximale dikte van 90 cm. 

Wanneer een gedenkteken van glas is vervaardigd, dient het glas te voldoen aan een 

minimale dikte van 1,5 cm; 

8. Indien het gedenkteken horizontaal (liggend) is opgesteld of is gecombineerd met een 

verticaal (gedeelte van een) gedenkteken, behoort het gedenkteken (inclusief 

fundering) maximaal een lengte te hebben van 200 cm en minimaal een lengte van  

20 cm, maximaal een breedte te hebben van 90 cm en minimaal een breedte van  

20 cm. 

9. Bij graven, zijnde particuliere familiegraven, behoort het gedenkteken, verticaal 

opgesteld, boven het maaiveld een maximale hoogte te hebben van 120 cm en een 

minimale hoogte van 10 cm, een maximale breedte te hebben van 220 cm en  

een minimale breedte van 40 cm, een maximale dikte te hebben van 90 cm en een 

minimale dikte van 8 cm.  

Wanneer een gedenkteken van glas is vervaardigd, dient het glas te voldoen aan een 

minimale dikte van 1,5 cm; 

10. Bij graven, zijnde particuliere familiegraven, behoort het gedenkteken, horizontaal 

liggend opgesteld, (inclusief fundering) of gecombineerd met een verticaal (gedeelte 

van een) gedenkteken, een maximale lengte te hebben van  

200 cm en een minimale lengte van 20 cm, een maximale breedte te hebben van  



 
 

220 cm en een minimale breedte van 40 cm. 

 

 

Artikel 27            Plaatsing grafbedekking op particulier graf 
 

Tevens worden aan de schriftelijke toestemming tot plaatsing van grafbedekking de volgende 

voorwaarden verbonden: 

a. van plaatsing van het gedenkteken wordt ten minste 2 werkdagen vóór de 

daadwerkelijke plaatsing kennis gegeven aan de Stichting. De zaterdag geldt, 

voor de toepassing van deze bepaling, niet als werkdag; 

b. bij aanvang van de daadwerkelijke plaatsing dient de steenhouwer zich eerst te 

melden, met de schriftelijke toestemming tot plaatsing/wijziging, bij de 

beheerder;  

c. nadat het gedenkteken is geplaatst, dient de steenhouwer zich weer af te 

melden bij de beheerder, zodat een eindcontrole kan plaatsvinden. 

d. het gedenkteken moet op de door de Stichting aangegeven plaats, hoogte en lijn 

worden gesteld; 

e. alle oneffenheden, ontstaan tengevolge van de werkzaamheden, moeten 

onverwijld worden opgeruimd; 

f. op het gedenkteken mag geen firmanaam of enige andere reclame worden 

aangebracht; 

g. in de linkeronderhoek, aan de voorzijde van het gedenkteken, dient zichtbaar, 

minimaal 5 cm boven het maaiveld, te worden in- of opgehakt het in het   

verkavelingsplan aangegeven betreffende volgnummer, zulks met cijfers van  

3 cm; 

h. Gedenktekens moeten voorzien zijn van een degelijke kwaliteit fundering 

(beton). De fundering moet worden ondersteund door vier palen (kunststof of 

beton) van 200 cm.  

 

 

Artikel 28  Gedenkteken op algemene graven 
 

Op een algemeen graf wordt door de Stichting, een gedenkteken verzorgd en aangebracht. Het 

betreft een verticaal opgesteld gedenkteken met een breedte van 60 cm, een hoogte van 80 

cm en een dikte van 10 cm. 

Indien het algemeen graf een algemeen kindergraf betreft wordt, door de Stichting, tevens een 

gedenkteken verzorgd en aangebracht. Het betreft een verticaal opgesteld gedenkteken met 

een breedte van 50 cm, een hoogte van 60 cm en een dikte van 8 cm. 

Het gedenkteken blijft eigendom van de Stichting. 

De aanvrager van het graf kan, door de Stichting, tegen een meerprijs, een glazen 

naamplaatje laten aanbrengen op het verticaal opgestelde gedenkteken met daarop vermeld 

de naam, de geboortedatum en de overlijdensdatum van de overledene. 

Het glazen naamplaatje heeft een breedte van 40 cm, een hoogte van 20 cm en een dikte van 

8 mm. Indien het algemeen graf een kindergraf betreft heeft het glazen naamplaatje een 

breedte van 30 cm, een hoogte van 15 cm en een dikte van 8 mm. 

 

 

Artikel 29            Losse planten en bloemen 
 



 
 

Op een particulier graf kunnen potplanten en verse bloemen in vazen worden geplaatst. Het is 

toegestaan op een graf verse snijbloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen 

worden geplant. 

Hierbij is het niet toegestaan de oppervlakte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten 

vanaf achterzijde graf/hoofdzijde, inclusief gedenkteken, te overschrijden. 

  

Op een particulier graf, gelegen op een gedeelte van vrije vormgeving (cirkels G, H en J), is 

het niet toegestaan de voor het graf beschikbare oppervlakte te overschrijden. 

 

Op een algemeen graf is het enkel toegestaan verse bloemen in vazen te plaatsen. 

 

Niet blijvende beplantingen op een graf, die in een verwaarloosde staat verkeren, kunnen door 

de Stichting worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op 

schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij 

verwelkt zijn, door de Stichting worden verwijderd. 

Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende 4 weken ter beschikking 

gehouden van de rechthebbende indien deze daartoe tevoren een schriftelijke aanvraag heeft 

ingediend bij de Stichting. 

 

Bij het columbarium kunnen verse snijbloemen worden neergelegd. 

Wanneer de snijbloemen zijn verwelkt, dienen deze te worden verwijderd. Tevens is het 

toegestaan op de onderste rand, van een urnennis, een klein accessoire neer te zetten. 

Het is niet toegestaan accessoires te bevestigen aan de zijkanten én bovenzijde van een 

urnennis van het columbarium, planten/accessoires neer te zetten rondom het columbarium,  

accessoires te hangen in de aanwezige bomen. 

 

Op de asverstrooiingsweide en rondom het herdenkingsmonument mogen enkel verse 

snijbloemen worden neergelegd. 

Wanneer de snijbloemen zijn verwelkt, dienen deze te worden verwijderd.  

 

Wanneer bovenstaande regels niet worden nageleefd, ziet de Stichting zich genoodzaakt de  

bedoelde accessoires en beplanting te verwijderen. In dat geval kan, door de nabestaanden, 

géén aanspraak worden gemaakt op enige schadevergoeding. 

 

 

Artikel 30            Winterharde gewassen op particuliere graven 
 

1. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant behoren, bij volle wasdom, 

de oppervlakte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf de achterzijde 

graf/hoofdzijde, inclusief gedenkteken, niet te overschrijden.  

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant op de gedeelten van de 

vrije vormgeving (cirkels G, H en J), behoren, bij volle wasdom, de voor het graf 

beschikbare oppervlakte niet te overschrijden. 

2. De winterharde gewassen mogen geen grotere hoogte bereiken dan 80 cm of te wel de 

hoogte van de steen. 

3. Indien de winterharde gewassen de toegestane oppervlakte of hoogte overschrijden, 

kan de beheerder de gewassen doen snoeien of verwijderen. De kosten die hieruit 

voortkomen worden verhaald op de rechthebbende van het graf. Wanneer het adres 

en/of telefoonnummer bij de Stichting bekend is, wordt er eerst (telefonisch) contact 



 
 

opgenomen met de rechthebbende van het graf zodat deze eventueel in eigen beheer 

de handelingen kan uitvoeren. 

4. Voor schade aan het graf, ontstaan door het door de beheerder doen snoeien of 

verwijderen van gewassen/beplanting, kan men de Stichting niet aansprakelijk stellen. 

5. Op een algemeen graf is het planten van zowel éénjarige als winterharde gewassen niet 

toegestaan. 

 

 

Artikel 31            Geen gedenkteken 
 

Op alle graven, uitgezonderd op de graven op de gedeelten van vrije vormgeving (cirkels G, H 

en J), wordt, indien geen gedenkteken wordt geplaatst, door de Stichting de aanwezige 

uniforme tegel gehandhaafd met daarop aangegeven het volgnummer. 

 

 

Artikel 32            Verwijderen grafbedekking 
 

De grafbedekking op een algemeen graf kan, na het verstrijken van de grafrusttermijn, door 

de Stichting worden verwijderd. 

 

De grafbedekking op een particulier graf kan, na het vervallen van het recht op een particulier  

graf, door de Stichting worden verwijderd. 

 

Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking van een algemeen graf wordt, ten 

minste 6 maanden voor het verstrijken van de graftermijn, schriftelijk, door de Stichting, 

kenbaar gemaakt aan de belanghebbende van dat graf, wiens adres haar bekend is.  

 

Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking van een particulier graf wordt, ten 

minste 1 jaar voor het aflopen van het recht, schriftelijk, door de Stichting, kenbaar gemaakt 

aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is. 

Indien niet om verlenging van het recht wordt verzocht, binnen twee jaar vóór het verstrijken 

van de termijn én geen andere bestemming wordt gegeven, zal door de Stichting tot 

verwijdering van de grafbedekking worden overgegaan. 

 

Enkel op grond van een daartoe, vóór afloop van de graftermijn, bij de Stichting ingediend 

schriftelijk verzoek, blijft de grafbedekking na verwijdering nog gedurende 4 weken ter 

beschikking van degene aan wie schriftelijke toestemming was verleend.  

 

 

 

De grafbedekking vervalt aan de Stichting indien: 

- geen schriftelijk verzoek tot ter beschikking houden van de grafbedekking, vóór 

de afloop van de graftermijn, is ingediend; 

- de grafbedekking, na verwijdering, niet binnen de door de Stichting aangegeven 

termijn, is opgehaald. 

 

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de verleende mogelijkheid tot verlenging van de 

termijn én geen bestemming wordt gegeven, heeft de Stichting het recht de gedenksteen 

en/of het urnament te verwijderen en de inhoud van de bedoelde asbus(sen) te verstrooien op 

het algemene strooiveld van de begraafplaats. Na verwijdering van het gedenkteken door de 



 
 

Stichting, wordt het gedenkteken door de Stichting in het kader van duurzaamheid 

aangeboden bij een steenhouwer die is aangesloten bij Circle Stone.  

 
 

Hoofdstuk 8              Onderhoud 
 

 
Artikel 33           Onderhoud 
 

1. Het onderhoud van algemene graven geschiedt door de Stichting. 

2. Onder het door de Stichting te plegen onderhoud wordt verstaan het schoonhouden van 

de algemene graven, het verstrooiingsveld en de algemene gedenkplaats. 

3. Indien naar het oordeel van de Stichting een gedenkteken van een algemeen graf, 

uitgegeven als algemeen graf waarin slechts één overledene wordt begraven, 

vernieuwd of hersteld dient te worden, deelt de Stichting dit mede aan de aanvrager 

van het algemeen graf. Deze draagt vervolgens zorg voor vernieuwing of herstel van 

het gedenkteken binnen de door de Stichting gestelde termijn. 

Gedenktekens die niet tijdig zijn vernieuwd of hersteld, kunnen op kosten van de 

aanvrager worden verwijderd, zonder dat deze daarvoor recht op schadevergoeding kan 

doen gelden. 

4. Het onderhoud van een particulier graf (cirkels A, B, C, D, E en F), niet gelegen op een 

grafveld van vrije vormgeving (cirkels G, H en J), geschiedt door de Stichting. Onder 

het door de Stichting te plegen onderhoud wordt hierbij verstaan, het onderhouden van 

het groen op en rond het graf. Wanneer de rechthebbende besluit gebruik te maken 

van de mogelijkheid de maximaal toegestane ruimte van 80 cm breedte en 60 cm 

lengte, gemeten vanaf de achterzijde van het verticaal opgestelde gedenkteken, te 

benutten door het aanbrengen van bijvoorbeeld beplanting en/of een afrastering, is de 

rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan, totdat het recht op het 

particulier graf is vervallen.  



 
 

 

5. Indien, naar het oordeel van de Stichting, een gedenkteken vernieuwd of hersteld dient 

te worden, deelt hij dit mede aan de rechthebbende van het graf. Deze draagt 

vervolgens zorg voor vernieuwing of herstel van het gedenkteken binnen de door de 

Stichting gestelde termijn. Gedenktekenen die niet tijdig zijn vernieuwd of hersteld, 

kunnen op kosten van de rechthebbende worden verwijderd, zonder dat deze daarvoor 

recht op schadevergoeding kan doen gelden. 

6. Het risico van schade, door welke omstandigheid dan ook ontstaan, en diefstal, ligt bij 

de rechthebbende/aanvrager van het graf. Bij schade/diefstal heeft de 

rechthebbende/aanvrager van het graf de verplichting de schade te laten repareren, 

binnen de door de Stichting gestelde termijn. Een optie voor de rechthebbende is om 

een grafmonumentenverzekering af te sluiten. 

7. Op grafvelden van vrije vormgeving (cirkels G, H en J) is de rechthebbende verplicht de 

grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen totdat het recht op een 

particulier graf is vervallen. De 20cm aan de achterzijde van het graf wordt 

onderhouden door de Stichting. 

8. Bij het verwijderen van de grafbedekking en/of het gedenkteken, voor een bijbegraving 

of het doen bijzetten van as, komen de kosten voor rekening van de rechthebbende of, 

bij diens overlijden, voor rekening van de aanvrager van de begrafenis. 

9. Indien de rechthebbende/aanvrager of degene die voor het gedenkteken schriftelijke 

toestemming heeft verkregen, nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te 

herstellen, kan de Stichting de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen, of zo 

nodig de gehele grafbedekking, doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende 4 

weken ter beschikking van de rechthebbende/aanvrager of degene die schriftelijke 

toestemming voor het gedenkteken heeft verkregen en vervalt daarna aan de Stichting, 

zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. 4 weken na verwijdering van de 

grafbedekking heeft de Stichting het recht de grafbedekking te vernietigen. 

10. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende/aanvrager, of degene die 

schriftelijk toestemming heeft verkregen voor het gedenkteken behoorlijk, per brief, is 

opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking.  

Wanneer het adres van de rechthebbende/aanvrager, of degene die schriftelijke 

toestemming heeft verkregen voor het gedenkteken, niet bekend is bij de Stichting, 

geschiedt mededeling op het mededelingenbord van de begraafplaats. Bij het graf 

wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht. 

 

 

Hoofdstuk 9  Overgangs- en slotbepalingen 
 

 

Artikel 34 Intrekking Beheersreglement Begraafplaats en Crematorium 

Zegestede, vastgesteld op 30 oktober 2012. 
 

Het Beheersreglement Begraafplaats en Crematorium Zegestede te Roosendaal, vastgesteld op 

30 oktober 2012, wordt ingetrokken. 

 



 
 

 

Artikel 35  Overgangsbepalingen 
 

1. Rechten, vergunningen en toestemmingen die zijn verleend onder de werking van 

het Beheersreglement Begraafplaats en Crematorium Zegestede te Roosendaal, 

vastgesteld op 30 oktober 2012, en die van kracht zijn op het moment van 

inwerkingtreding van het Beheersreglement begraafplaats Zegestede, vastgesteld 

op 14 juli 2020 worden aangemerkt als rechten, vergunningen en toestemmingen 

krachtens het Beheersreglement begraafplaats Zegestede, vastgesteld op 

14 juli 2020. 

2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Beheersreglement 

begraafplaats Zegestede een aanvraag voor een algemeen graf en/of een aanvraag 

om toestemming voor het plaatsen van een grafbedekking op een algemeen graf 

wordt ingediend, is daarop het Beheersreglement van toepassing, zoals dat gold ten 

tijde van de aanvraag. 

 

 

Artikel 36  Citeertitel en inwerkingtreding 
 

Dit Beheersreglement wordt aangehaald als Beheersreglement begraafplaats Zegestede en 

treedt in werking op 14 juli 2020. 


