Tijdstip: ………………………….

Gegevens van overledene
Naam

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

Voornamen (voluit)

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

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

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

Overlijdensdatum

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

Dienst in aula

O Ja

O Nee

Geluid

O Ja

O Nee

Gegevens aanvrager / opdrachtgever van de begraving
. BSnr.: ………………………..

Naam aanvrager

:

Adres, postcode, woonplaats

:

Relatie tot overledene

:

E mail adres

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

Plaats:

Telefoonnummer:

Datum: ……………………………………………………

Rheden

………………………………………………………………
(Handtekening Aanvrager)

Indien van toepassing
Naam uitvaartondernemer

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

Adres uitvaartondernemer

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

Naam uitvaarverzorger

: ………………………………………………

Telefoonnummer

:………………………………………………..E mail :……………………………………………………

Verklaring betreffende materialen
Het kindje wordt begraven in een : ………………………………………………………

maten: ..…………………………………………….

Aanvraag boomblaadje
Naam :
Datum : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kleur :

Geel 261,

Blauw 743,

Violet 886,

Groen 692,

………………………………………………………………
(Handtekening Aanvrager)

.

Rood 4403

Begraafplaatsen gemeente Rheden Lentsesteeg 21 | 6991 JC Rheden | T (026) 49 57 973 | F (026) 49 55 271

Datum van begrafenis: ……………………………………………..

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

Aanvraagformulier begrafenis “Vergeet je niet hofje”

TER ATTENTIE VAN DE AANVRAGER

Het grafje heeft geen nummer.
Er mag op dit gedeelte geen monumentje worden geplaatst.
De bloemen van de bijzetting mogen tot maximaal drie weken blijven liggen daarna worden ze verwijderd.
Verdere bloemen mogen bij de gedenkboom worden geplaatst.
Mocht het herinnering blaadje vergaan zijn kan er bij de gemeente tegen vergoeding een nieuwe worden aangeschaft.

Kosten
Het begraven of verstrooien in een grafje kost

€ 73.00

Een herinnering blaadje met de naam van het kindje

€ 35.00

Muziek bij het graf

€ 75.00

Indien men gebruik maakt van de aula is exclusief de eerdergenoemde kosten

€ 401.90

Buiten de gewone doordeweekse uren komt er bij

€ 155.00

WETTELIJKE DOCUMENTEN
Tot de begraving wordt niet overgegaan voor dat voorafgaand aan de begraving dit aanvraagformulier volledig ingevuld, een
doktersverklaring, of een verlof van begraven ondertekend is afgegeven aan de beheerder van de begraafplaats.
BETALINGEN
Aanvrager / opdrachtgever / uitvaartonderneming stelt zich door ondertekening van dit formulier aansprakelijk voor de tijdige betaling van alle
uit deze aanvraag voortkomende kosten.
Begravingen kunnen worden geweigerd wanneer de wettelijke bepalingen en de beheer verordening van de gemeentelijke begraafplaatsen niet
worden nageleefd.
De beheer verordening kan men vinden op onze website www.rheden.nl/begraafplaatsen .

Begraafplaatsen gemeente Rheden Lentsesteeg 21 | 6991 JC Rheden | T (026) 49 57 973 | F (026) 49 55 271

Algemene grafjes zijn voor onbepaalde tijd voor één inlage.

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

Regels voor dit gedeelte

