Aanvraagformulier voor asbestemming
Datum van bijzetting: ……………………………………………..

Tijdstip: ………………………….

: ……………………………………………………………………… Identificatienummer: ………………………..

Voornamen (voluit)

: ……..………………………………………………………………………………..…………………………………

Adres, postcode, woonplaats : ………………………………………………………………………………………………….………………………
Geboortedatum

: ………..……………………………… Geboorteplaats: ……………………..…….………..…………………….

Overlijdensdatum

: ……………………..………………… Plaats van overlijden: ……………………………………..……………..

Begraafplaats

O Heiderust

O Imboslaan

O Harderwijkerweg

O Ellecom

Gedeelte begraafplaats/soort graf
O Algemeen gedeelte

O R.K. gedeelte

O Particulier urnennis

O 20 jaar*

O Particulier urnengraf voor

O 30 jaar *

O Particulier urnengraf urnenbos

O 30 jaar *

O Particulier urnennis

O 20 jaar*

* Met verlengingsmogelijkheid

O Natuur gedeelte urnengraf
O Traditioneel strooiveld
O Strooiveld urnenbos
Grafnummer ….…………… …………………

O Bijzetting in:

Wie is daar in bijgezet / begraven………………………………………..………………………………………..

Afkoop onderhoud

O Ja

O Nee

Verlengen grafrecht met

O 5 jaar O 10 jaar O 20 jaar

Toestemming asbijzetting
Voor elke asbijzetting / verstrooiing of op een bestaand particulier graf, particulier urnengraf of urnennis dient door de rechthebbende /
gebruiker toestemming te worden verleend. Deze toestemming betreft het openen en sluiten van de betreffende locatie, het bijzetten in of op de
betreffende locatie van de overledene en het verwijderen en herplaatsen ven de aanwezige grafbedekking.
Onderstaande rechthebbende / gebruiker geeft toestemming voor de asbijzetting
Naam rechthebbende / gebruiker : …………………………………………………………………………….
Datum

: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………
(Handtekening rechthebbende / gebruiker)
Overige gegevens
Naam aanvrager / rechthebbende*

: ………………………………………………………………………….. BSnr.: ………………………..

Adres, postcode, woonplaats

: ………………………………………………………………………..…………………………………

Relatie tot overledene

: ……………………………………………… Telefoonnummer: ………………………………….…

Naam steenhouwer

: .…………………………………

* Doorstrepen wat niet van toepassing is.
De aanvrager is bekend met de beheersverordening en gaat hiermee akkoord.
Aanvrager van de begrafenis verklaart dat hij/zij zich aansprakelijk stelt voor alle gevolgen die voortvloeien uit de beantwoording of de niet of
onvoldoende beantwoording van bovenstaande vragen.
Plaats: ……………………………………………………
………………………………………………………………
(Handtekening Aanvrager)

Datum: ……………………………………………………
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Naam

Openingstijden begraafplaatsen: 1 april tot 1 oktober van 08.00 – 20.30 uur | 1 oktober tot 1 april van 08.00 – 16.30 uur

Gegevens van overledene

Tot de Asbestemming wordt niet overgegaan voor dat voorafgaand aan de asbestenmming dit aanvraagformulier volledig ingevuld en
ondertekend en de crematieverklaring is afgegeven aan de beheerder van de begraafplaats.
De crematieverklaring is een document dat door het crematorium, waar de crematie heeft plaatsgevonden, wordt afgegeven en nodig is om de
as een andere bestemming te kunne geven.
BETALINGEN
Aanvrager / opdrachtgever stelt zich door ondertekening van dit formulier aansprakelijk voor de tijdige betaling van alle uit deze aanvraag
voortkomende kosten.
Asbestemmingen kunnen worden geweigerd wanneer de wettelijke bepalingen en de Beheersverordening van de gemeentelijke
begraafplaatsen niet worden nageleefd.
ONDERHOUDSRECHTEN
Elke gebruiker of rechthebbende van een graf of urnenplaats op de gemeentelijke begraafplaatsen is naast de verschuldigde grafrechten tevens
verplicht jaarlijks te betalen voor het onderhoud en de voorzieningen op de begraafplaatsen.
Deze onderhoudsrechten dienen jaarlijks of in de vorm van een afkoopsom te worden voldaan
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WETTELIJKE DOCUMENTEN

Openingstijden begraafplaatsen: 1 april tot 1 oktober van 08.00 – 20.30 uur | 1 oktober tot 1 april van 08.00 – 16.30 uur

TER ATTENTIE VAN DE AANVRAGER van de ASBESTEMMING

