
Gegevens aanvrager  
Achternaam    M / V  

Voornamen (voluit)     

Straatnaam en huisnummer     

Postcode en woonplaats     

Relatie tot de overledene     

Telefoonnummer     

Emailadres     

Gegevens overledene:  
Achternaam    M / V  

Voornamen (voluit)     

Geboortedatum en -plaats      

Overlijdensdatum en -plaats      

Datum begraving / plaatsing urn      

Locatie graf: Grafveld:         Locatie-aanduiding:          -                   

 Columbarium:   Locatie-aanduiding:          -                   

 Urnengraf:   Locatie-aanduiding:          -                   

 Urnentuin:   Locatie-aanduiding:          -                   

 Urnenmuur:   Locatie-aanduiding:          -                   

Maten in centimeters: Hoogte:   Breedte:   Lengte:   Dikte:   

 Kleur:   Kwaliteit:   Steensoort:   

Lettertype tekst: □ ingehakt   □ opgehakt   □ gestraald   □ reliëf   □ opgebracht 

Aan te brengen tekst en/of voorstelling:

Invullen indien de aanvrager niet de rechthebbende is van de gedenkplaats.  
Indien de aanvrager niet de rechthebbende is, verklaart de rechthebbende toestemming te verlenen tot 

het plaatsen / wijzigen van het bij dit verzoek behorende gedenkteken. 

Naam:    Handtekening:

Straatnaam en huisnummer:     

Postcode en woonplaats:     

  

Gegevens ondernemer /  steenhouwer:  
Naam:    Handtekening:

Straatnaam en huisnummer:     

Postcode en woonplaats:    

Telefoonnummer:    

 

Het Beheersreglement Begraafplaats Zegestede is te raadplegen via de website: www.zoomenzegestede.nl.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het beheersreglement begraafplaats Zegestede. 

 

Plaats:                                                             Datum:                                               Handtekening   

Verzoek plaatsing / wijziging gedenkteken Zegestede 
Begraafplaats Zegestede | Rucphensebaan 95, 4706 PH  Roosendaal | telefoonnummer: 0164 - 745424



Artikel 4 Graven (uitgezonderd alternatieve delen)
1. a.  het gedenkteken niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden;
 b.  het gedenkteken, met uitzondering van de fundering, is vervaardigd van duurzaam natuursteen, duurzaam metaal, duurzaam keramiek van 
  houdbare kwaliteit, zonder naden of voegen. De materiaalsoorten dienen de weersinvloeden te kunnen weerstaan.
 c.  het denkteken zodanig is gefundeerd of bevestigd op kunststof of betonnen palen van min. 1.80 cm, dat verzakking of eenvoudige verwijdering is 
  uitgesloten.
 d.  op het gedenkteken geen losse schilden, letters of andere voorwerpen zijn aangebracht of bevestigd. Dit verbod geldt niet voor 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;
 e.  het gedenkteken niet is of wordt beschilderd of beverfd, met uitzondering van de op het gedenkteken voorkomende tekst. Indien de tekst op het 
  gedenkteken wordt geschilderd, dient hiervoor verf op chloorrubberbasis te worden gebruikt, die in één laag moet worden aangebracht, volgens de 
  voorschiften van de fabrikant;
 f.  het gedenkteken boven het maaiveld zichtbaar (inclusief fundering) een hoogte heeft van maximaal 80 cm en minimaal 10 cm;
 g.  het gedenkteken een breedte heeft van maximaal 60 cm en minimaal 10 cm;
 h.  het gedenkteken een dikte heeft van maximaal 50 cm en minimaal 10 cm.
 i. 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.
2. Particulier familiegraf (uitgezonderd alternatieve delen)
 a. het gedenkteken voldoet aan het bepaalde in het eerste lid onder a tot en met e;
 b. het gedenkteken boven het maaiveld zichtbaar (inclusief fundering) een hoogte heeft van maximaal 80 cm en minimaal 10 cm;
 c. het gedenkteken een breedte heeft van maximaal 160 cm en minimaal 10 cm;
 d. het gedenkteken een dikte heeft van maximaal 50 cm en minimaal 10 cm.
 e. 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.
Artikel 5 Kinder- en urnengraven
1. a. het gedenkteken niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden;
 b. het denkteken, met uitzondering van de fundering, is vervaardigd van duurzaam natuursteen, duurzaam glas, zonder naden of voegen;
 c. het gedenkteken zodanig is gefundeerd of bevestigd, dat verzakking of eenvoudige verwijdering is uitgesloten.
 d. het gedenkteken boven het maaiveld zichtbaar (inclusief fundering) een hoogte heeft van maximaal 60 cm en minimaal 10 cm;
 e. het gedenkteken een breedte heeft van maximaal 50 cm en minimaal 10 cm;
 f. het gedenkteken een dikte heeft van maximaal 45 cm en minimaal 8 cm.
  Wanneer een gedenkteken van glas is vervaardigd, dient het glas te voldoen aan een minimale dikte van 1,5 cm;
 g. Zie artikel 4 d en e.
 h. 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.
2. Particulier familie-urnengraf
 a. het gedenkteken voldoet aan het bepaalde in het eerste lid onder a tot en met e;
 b. het gedenkteken boven het maaiveld zichtbaar (inclusief fundering) een hoogte heeft van maximaal 60 cm en minimaal 10 cm;
 c. het gedenkteken een breedte heeft van maximaal 120 cm en minimaal 10 cm;
 d. het gedenkteken een dikte heeft van maximaal 45 cm en minimaal 8 cm.
  Wanneer een gedenkteken van glas is vervaardigd, dient het glas te voldoen aan een minimale dikte van 1,5 cm;
 e. 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 7 Columbarium (Kebon)
1. a. het gedenkteken niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden;
 b. het gedenkteken is vervaardigd van gebakken keramiek (in een soort die de Nederlandse weersinvloeden kan doorstaan) of van duurzaam 
  natuursteen, metaal, glas van houdbare kwaliteit, zonder naden of voegen;
 c. het gedenkteken zodanig is bevestigd, dat verzakking of eenvoudige verwijdering is uitgesloten;
 d. het gedenkteken wordt uitgevoerd in een zeshoek (honingraatmodel) waarvan elke zijde 23 cm bedraagt;
 e. het gedenkteken een dikte heeft van 3 cm. Bij kebon is de maatvoering 58,6 cm bij 39,5 cm.
 f. Op het gedenkteken geen losse schilden, letters of andere voorwerpen zijn aangebracht of bevestigd.
 g. Zie artikel 4 d. en e.
2. Sierurnen
 a. de sierurn voldoet aan het bepaalde in het eerste lid onder a;
 b. de sierurn een hoogte heeft van maximaal 35 cm, uitzondering voor urnentuin maximaal 55 cm.
 c. de sierurn wordt uitgevoerd in en materiaalsoort die de Nederlandse weersinvloeden kan doorstaan.
Artikel 8 Graven (alternatieve delen)
1. a. het gedenkteken niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden;
 b. het gedenkteken, met uitzondering van de fundering, is vervaardigd van duurzaam natuursteen, duurzaam metaal, duurzaam keramiek     
  van houdbare kwaliteit, duurzaam glas, zonder naden of voegen;              
 c. het gedenkteken zodanig is gefundeerd of bevestigd, dat verzakking of eenvoudige verwijdering is uitgesloten;       
 d. het gedenkteken verticaal opgesteld, boven het maaiveld een maximale hoogte heeft van 120 cm, 
  een maximale breedte 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;   
 e. het gedenkteken horizontaal liggend, (inclusief fundering) een maximale lengte heeft van 200 cm en een maximale breedte van 90 cm;
 f. het gedenkteken, zijnde een combinatie van gedenkteken als bedoeld onder d en e, (inclusief fundering) een totale maximale lengte
  heeft van 200 cm.
 g. Zie artikel 4 d. en e.
2.  Particulier familiegraf  (alternatieve delen)
 a. het gedenkteken voldoet aan het bepaalde in het eerste lid onder a, b en c;
  het gedenkteken verticaal opgesteld, boven het maaiveld een maximale hoogte heeft van 120 cm, een maximale breedte van 220 cm en een 
  minimale dikte van 10 cm. 
  Wanneer een gedenkteken van glas is vervaardigd, dient het glas te voldoen aan een minimale dikte van 1,5 cm.
 b. het gedenkteken horizontaal liggend (inclusief fundering) een maximale lengte heeft van 200 cm en een maximale breedte van 220 cm;
 c. het gedenkteken, zijnde een combinatie van gedenktekenen als hiervoor bedoeld onder b en c, (inclusief fundering) een maximale totale lengte 
  heeft van 200 cm.


