Aanvraagformulier tot het begraven op de gemeentelijke begraafplaats
Op datum

dag

-

- 20__

uur in graf

1. Persoonsgegevens overledene

Familienaam:
Voornamen voluit:
Geboortedatum:

cM cV
Overlijdensdatum:

2. Gegevens graf

Bestemming (nieuw)

BL

Algemeen graf

KL

NS

Begraafplaats
OK

OV

SP

VH

Uitgiftetermijn

ZS

10 jaar

Particulier graf

Particulier kindergraf groot

10 jaar

Particulier kindergraf klein

10 jaar

Foetusgraf

Particulier urnengraf
Urnennis

10 jaar

Naamplaatje

10 jaar

As verstrooiing
BL:
KL:
NS:
OK:

Broek op Langedijk
Krusemanlaan, Heerhugowaard
Noord-Scharwoude
Oudkarspel

3. Uitvaartondernemer

Naam:
Adres:
Postcode

OV:
SP:
VH:
ZS:

Uitvaartleider:
Woonplaats:

Woonplaats

20 jaar
20 jaar
20 jaar

20 jaar

Oostervaart, Zuid-Scharwoude
Sint Pancras
Veenhuizen
Koog, Zuid-Scharwoude

tevens factuuradres

Tel.nr.:
Faxnr.:

4. Persoonsgegevens aanvrager / opdrachtgever van de begrafenis

Familienaam:
Voornamen voluit:
Adres:
Postcode:
Geboortedatum:
Datum:

20 jaar

Tel.nr.:
BSN:
Relatie tot overledene
HANDTEKENING

tevens factuuradres
cMcV

**
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5. Rechthebbende

Voor elke begraving in een particulier graf dient door de rechthebbende toestemming te worden verleend.
Deze toestemming betreft het openen en sluiten van het graf, het bijzetten in het graf van de overledene en
het verwijderen en herplaatsen van de aanwezige grafbedekking.
Datum:

HANDTEKENING

**

6. Overschrijven grafrechten in het geval van het overlijden van de rechthebbende

Wanneer de rechthebbende is overleden dient het uitsluitend recht te worden overgeschreven op naam van
een nieuwe rechthebbende. Zonder (nieuwe) rechthebbende kan het uitsluitend recht op het graf niet worden uitgeoefend en kan er in het betreffende graf NIET begraven worden.

7. Gegevens overleden rechthebbende

Familienaam:
Voornamen voluit:
Geboortedatum:
Overlijdensdatum:

8. Gegevens nieuwe rechthebbende

Familienaam:
Voornamen voluit:
Adres:
Postcode:
Geboortedatum:
Datum:

Woonplaats

cMcV
BSN:
Overlijdensplaats:
cMcV
Tel.nr:
BSN:
Relatie tot overledene:
HANDTEKENING

**

* Voor de kosten van de verschillende bestemmingen wordt verwezen naar het tarievenoverzicht

** TER ATTENTIE VAN DE AANVRAGER / OPDRACHTGEVER van de BEGRAFENIS

De aanvrager dient het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. De aanvrager stelt zich door ondertekening van dit formulier
aansprakelijk voor de tijdige betaling van alle uit deze aanvraag voortkomende kosten overeenkomstig de in de geldende "verordening
lijkbezorgingrechten" gestelde bepalingen.

Deze aanvraag kunt u zenden naar:
Gemeente Dijk en waard
Beheer Ruimte
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

[i]begr-003 jan.’22
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