
"KORT  SAMENGEVAT'' 
Verkorte weergave van het Reglement voor het beheer van  
de Stichting Protestantse Begraafplaats Bergen op Zoom.  
 
De begraafplaats is genaamd "Protestantse Begraafplaats" en staat onder beheer van de Stichting  Protestantse 
Begraafplaats Bergen op Zoom. 
 
Openingstijden: 
1. Voor begraving en asbezorging: op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. 
    Op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
2. De begraafplaats is voor begravingen of bijzettingen gesloten: op zondagen, Christelijke- of  
    algemene erkende feestdagen. 
 
Bezoekuren: 
Iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang. Kinderen beneden 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij 
vergezeld zijn van een volwassene. 
De begraafplaats is niet toegankelijk voor motorvoertuigen en fietsen. 
Parkeergelegenheid is er op de parkeerplaats van de begraafplaats. 
 
Ordemaatregelen: 
Het is verboden zonder noodzaak over graven te lopen, beplantingen te beschadigen of bloemen te plukken. 
Bijeenkomsten op de begraafplaats, die het karakter van een openbare manifestatie hebben of naar het oordeel 
van het bestuur zullen hebben, kunnen door het bestuur worden verboden.  
Gebruik van geluidsapparatuur op de begraafplaats is verboden. 
 
Rechthebbende: 
De rechthebbende is degene die (meestal namens de familie) belast is met de zorg voor de  begraving en het 
graf. Alle contacten inzake de begraafplaats lopen uitsluitend via de rechthebbende. 
De rechthebbende zorgt dat zijn/haar juiste adres steeds bij de administratie van de begraafplaats bekend is. Bij 
overlijden van rechthebbende zal de familie een nieuwe rechthebbende aanwijzen en dit bekend maken bij de 
administratie. 
* Als het adres van de rechthebbende niet bij het bestuur bekend is kan dit o.a.tot gevolg hebben dat een  
grafrecht niet verlengd wordt of kan worden. 
* De rechthebbende kan, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, zijn recht aan een  ander persoon 
overdragen. 
 
Grafrechten: 
* Een grafrecht wordt schriftelijk vastgelegd. 
* Een grafrecht voor een grafkelder, particulier- of  een algemeen graf  wordt verleend voor 20 jaar.  
* Voor de urnentuin of urnennis is dit eveneens 20 jaar. 
* Het bestuur zal de rechthebbende attenderen op het verlopen van een grafrecht. 
* Verlenging van een grafrecht voor een grafkelder, een particulier- of een algemeengraf, urnennis  of urnentuin  
is mogelijk voor een termijn van 5 of 10 jaar, telkens tegen het dan geldende tarief. 
* Bij bijzetting in een graf moet het grafrecht eventueel verlengd worden tot het tijdstip van  10 jaar  na de 
bijzetting. 
 
Een grafrecht eindigt onder andere: 
       - Als de termijn is verlopen en niet is verlengd. 
       - Als het voor het grafrecht verschuldigde bedrag niet is- of wordt voldaan. 
       - Als de rechthebbende is overleden en er geen nieuwe rechthebbende tijdig is  aangewezen. 
       - Het bestuur heeft het recht graven waarvan de rechten meer dan drie maanden vervallen zijn, na 
          kennisgeving aan de rechthebbende, te doen ruimen. 
    
Soorten graven: 
De Protestantse Begraafplaats te Bergen op Zoom kent de volgende mogelijkheden:  



* grafkelder, voor twee personen 
* particuliergraf, voor twee personen 
* algemeen graf, voor twee personen, i.h.a. geen familie van elkaar 
* urnennis, het plaatsen van een urn in een nis van de urnenmuur 
* urnentuin, het begraven van een urn in de urnentuin op park 1. 
De plaats waar de overledene wordt begraven wordt aangewezen door de beheerder. Reserveren van een 
grafruimte (m.u.v. een algemeen graf) is mogelijk. 
De kosten verbonden aan een begraving/bijzetting en de kosten van het reserveren van een grafruimte staan 
vermeld in het overzicht “Tarievenlijst” van de Stichting Protestantse Begraafplaats Bergen op Zoom.  
Deze lijst is verkrijgbaar bij de administratie. 
 
Graftekens/Monumenten: 
Voor het plaatsen van een gedenkteken is vergunning vereist van het bestuur van de stichting. Steenhouwers 
hebben de voorschriften en verdere gegevens met betrekking tot graftekens. Drie maanden na het vervallen van 
de grafrechten heeft het bestuur het recht, na kennisgeving aan de rechthebbende, een grafteken te verwijderen. 
Het plaatsen van een gedenkteken op een algemeen graf is in principe pas mogelijk na de tweede begrafenis in 
dat graf.                                                                                                  
Het bestuur stelt zich niet verantwoordelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan aan de grafbedekking 
of  ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt. 
  
Verzorging van de graven: 
- Het bestuur van de begraafplaats heeft de zorg voor het onderhoud van de begraafplaats v.w.b. gebouwen, 
terrein, paden, groenvoorziening en beplanting. 
- De rechthebbende draagt zorg voor onderhoud aan grafmonument en grafbeplanting. 
- Als een graf niet- of onvoldoende wordt onderhouden, ook nadat door het bestuur daarop is gewezen, kan –in 
het uiterste geval- het bestuur overgaan tot verwijderen van het grafteken en/of het beëindigen van de 
grafrechten. 
- Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan grafbedekking, voor schade aan beplanting,  of ieder 
ander voorwerp dat zich op het graf bevindt. 
- Op verzoek van de nabestaanden en tegen vergoeding kan het schuren van stenen aan het beheer worden 
opgedragen. 
 
Klachten: 
Rechthebbende en andere bij de begraafplaats belanghebbende personen kunnen zich voor  
klachten betreffende de begraafplaats schriftelijk wenden tot het bestuur. 
Het bestuur beslist binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht.  
Het bestuur brengt de beslissing omtrent de klacht schriftelijk ter kennis aan de klager. 
 
Slotbepaling: 
----------------- 
In geval van verschil van mening over de toepassing van het reglement en in  
alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
Dit reglement treedt in werking op: 1 januari 2012. 
 
* De volledige tekst van dit reglement ligt ter inzage bij de administratie van de Protestantse Begraafplaats 
Bergen op Zoom 
  
Adressen: 
 
De administrateur: 
Dhr. R.H.J. Franssen 
Pastoor Jutenlaan 62 
4624GT Bergen op Zoom. 
tel. 0164-252501. 


