
 

Voorwaarden aanvraag voor begraven 
 
Definities 
 
Begraafplaats Alle Begraafplaatsen die onderdeel zijn van PC Uitvaart Locaties B.V.: 

Begraafplaats en Crematorium Westgaarde gevestigd aan de Ookmeerweg 275 te 
Amsterdam. 
Begraafplaats Vredenhof gevestigd aan de Haarlemmerweg 367 te Amsterdam. 

 
Begrafenis Een teraardebestelling zoals bedoeld in de Wet op de lijkbezorging en de daarbij 

behorende dienstverlening, waaronder het gedurende de in de overeenkomst 
vermelde tijd beschikbaar stellen van een aula, condoleanceruimte en familiekamer 
en het ten gehore brengen van muziek(stukken).  

 
Het Graf  Het graf zoals bedoeld in de aanvraag. 
 
Opdrachtgever De (rechts)persoon die Begraafplaats opdracht geeft voor het leveren van goederen 

en/of diensten, of daarvoor een aanbieding ontvangt. 
 
 
Artikel 1 
Opdrachtgever verklaart de aanvraag te hebben gedaan overeenkomstig de (vermoedelijke) wensen en/of laatste 
wilsbeschikking van de overledene. 
 
 
Artikel 2 
Opdrachtgever verbindt zich tot naleving van alle bepalingen en procedures, welke bij reglement in het belang van het 
uitvaartpark of op andere wijze, zijn vastgesteld of vastgesteld zullen worden.  
 
Mocht opdrachtgever bij de uitvoering van de begrafenis derden, zoals een uitvaartverzorger, inschakelen, dan zal 
opdrachtgever deze derde van de voorwaarden van Begraafplaats in kennis stellen. 
 
 
Artikel 3 
Opdrachtgever stelt zich door ondertekening van de aanvraag aansprakelijk voor tijdige betaling van alle uit deze 
overeenkomst voortkomende vergoedingen. 
 
 
Artikel 4 
Opdrachtgever verplicht zich tijdig alle voor de uitvoering van de aanvraag relevante gegevens van de overledene en 
zichzelf aan Begraafplaats te verstrekken. Onder relevante gegevens worden onder meer verstaan bijzondere 
geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal. Pacemakers en defibrillatoren dienen bij 
aankomst op de Begraafplaats te zijn verwijderd. 
 
 
Artikel 5 
Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het tijdig verstrekken van een verlof tot begraven zoals bedoeld in de Wet op de 
Lijkbezorging, alsmede alle andere benodigde vergunningen. Begraafplaats behoudt zich het recht voor om de 
teraardebestelling uit te stellen tot het moment waarop opdrachtgever alle benodigde vergunningen aan Begraafplaats heeft 
verstrekt. Kosten in verband met dit uitstel zullen door Begraafplaats bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 



 

Artikel 6 
Indien geen gebruik wordt gemaakt van een bij de begrafenis behorende faciliteit, leidt dit niet tot wijziging van de prijs, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 
 
Artikel 7 
Bij overschrijding van gereserveerde tijden wordt een aanvullende vergoeding bij Opdrachtgever in houding gebracht tenzij 
de tijdsoverschrijding aan Begraafplaats is te wijten. 
 
 
Artikel 8 
Begraafplaats is gerechtigd een maximum te stellen aan het aantal bezoekers dat zich tijdens de begrafenis in bepaalde 
ruimten mag begeven. 
 
 
Artikel 9 
Voor zover Opdrachtgever de rechthebbende is van het Graf, machtigt Opdrachtgever hierbij de Begraafplaats tot bijzetting 
van het stoffelijk overschot van de in de aanvraag genoemde overledene in het graf. Een teraardebestelling zal niet 
plaatsvinden zonder een machtiging van de Rechthebbende van het graf. 
 
 
Artikel 10 
Het is niet toegestaan een overledene in een metalen of kunststof kist aan te leveren. Begraafplaats is gerechtigd om nadere 
voorwaarden ten aanzien van omvang, vorm of kwaliteit van de kist vast te stellen. 
Bij de overdracht van de overledene aan Begraafplaats dienen gezicht en ledematen van de overledene volledig bedekt te 
zijn.  
 
Begraafplaats behoudt zich het recht voor om begrafenissen te weigeren. begrafenissen worden onder meer geweigerd 
wanneer de wettelijke bepalingen niet worden nageleefd.  
 
 
Artikel 11 
Opdrachtgever garandeert dat zich in de kist geen voorwerpen bevinden die schade aan installaties en andere 
eigendommen van Begraafplaats en/of milieu kunnen veroorzaken, zoals alcohol, elektronische apparatuur, medische 
hulpmiddelen en aanstekers. 
 
 
Artikel 12 
De aanvrager van een algemeen graf – door de Begraafplaats aangemerkt als gebruiker – heeft geen zeggenschap over de 
bijzetting van andere overledenen in hetzelfde graf. Algemene graven worden uitgegeven voor een termijn van 10 jaar. Deze 
termijn kan niet worden verlengd. Een algemeen graf wordt na 10 jaar opgeheven. De Begraafplaats is gerechtigd om de 
stoffelijk resten uit een algemeen graf na opheffing te ruimen. 
 
 
Artikel 13 
Begraafplaats verricht de begrafenis of stelt de andere op de aanvraag vermelde diensten ter beschikking tegen de haar op 
haar tarievenlijst vermelde prijzen. Wanneer Opdrachtgever de overeengekomen diensten annuleert is Opdrachtgever de op 
de tarievenlijst vermelde prijs verschuldigd. 
 
 
Artikel 14 
Elke door de Begraafplaats geboden dienst heeft een besloten karakter en is derhalve niet voor het publiek toegankelijk. De 
door de Begraafplaats aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de in gebruik zijnde ruimten die deel uit 
(kunnen) maken van de dienstverlening. 



 

Artikel 15  
Het is niet toegestaan om tijdens de begrafenis zelf meegebrachte consumpties te serveren. 
 
 
Artikel 16 
De door de Begraafplaats ter beschikking gestelde diensten dienen overeenkomstig hun bestemming en met inachtneming 
van de in de in reglementen, richtlijnen gestelde bepalingen en aanwijzingen van het personeel van de Begraafplaats te 
worden gebruikt. 
 
Indien opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat de wijze van uitvoering van de begrafenis kan leiden tot overlast voor 
derden, dient opdrachtgever Begraafplaats hiervan vooraf in kennis te stellen. In gezamenlijkheid zal worden getracht de 
overlast zoveel mogelijk te beperken. Opdrachtgever is verplicht om op aanwijzing van Begraafplaats de uitvoering van de 
begrafenis aan te passen. 
 
 
Artikel 17 
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van PC Uitvaart Locaties B.V. gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Amsterdam onder nummer 33287156 van toepassing. Afwijkingen zijn alleen van toepassing indien deze 
schriftelijk door Begraafplaats zijn bevestigd. 

 

 


