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Invullen door 
natuurbegraafplaats

  Grafnummer:

  Afloop grafrecht:

Bevestiging opdracht tot begraven/bijzetting urn

Betreft nieuw graf / bestaand graf (doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam aanvrager: Dhr/Mevr. .................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: .......................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................
Telefoonnummer aanvrager: ................................................................................................................
Factuur naar:
        aanvrager
        uitvaartverzorger

Geeft hierbij opdracht tot het begraven van het stoffelijk overschot/bijzetting urn van:
Naam overledene: ................................................................................ Roepnaam: ............................
Laatste woonadres: ................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ......................................................................................................................
Geboren: ......................................................... (datum) Plaats: ...............................................................
Overleden: ...................................................... (datum) Plaats: ...............................................................

        Natuurgraf  80x200 cm 1 overledene  Looptijd: .......... jaar
        Urnengraf    80x80   cm  2 overledenen  Looptijd: .......... jaar

Gewenste datum en uur begraving/bijzetting: .......... - .......... - 20 .......... Tijdstip: .....................
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Kistbegraving
     a   De overledene wordt begraven in:        kist        mand        lijkwade        anders: ..................
     b   Heeft de kist ongebruikelijke afmetingen (incl. handgrepen) of eigen creatie?
                   ja        nee   Zo ja: Lengte: .......... cm, breedte: .......... cm, hoogte: .......... cm

Urnbijzetting
     a   Wordt de as in het urnengraf verstrooid?         ja         nee
     b   Eigen creatie? Omschrijving: ................................ Maatvoering: ......... x .......... x .......... cm

Afscheidsceremonie
         Boskapel (open lucht)  Aantal personen: ..........
         Muziek (aanleveren 1 dag alvorens de uitvaart per mail, USB-stick of CD)

Naam uitvaartonderneming: .................................................................................................................
Naam uitvaartverzorger: ........................................................................................................................
Adres uitvaartonderneming: .................................................................................................................
Postcode en plaats: .................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...................................................................................................................................

De aanvrager verzoekt om begraving van de overledene in boven aangeduid graf en zo 
nodig om uitgifte van het graf, een en ander op de voorwaarden van de op de begraafplaats 
geldende algemene voorwaarden en tarieven, waarvan hij/zij afschriften heeft ingezien 
of ontvangen van de uitvaartverzorger of begraafplaats en waarmee hij/zij zich akkoord 
verklaart.
De uitvaartonderneming is bekend met de algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord. 
Bij begraving in een eigen graf tekent onderstaand de (nieuwe) rechthebbende voor akkoord, 
dan wel wordt een machtiging bijgevoegd. 

Rechthebbende gaat akkoord met de geldende regels voor de grafbedekking.

Aldus naar waarheid ingevuld te: .........................................(plaats) .....................................(datum)

Handtekeningen:
Aanvrager (rechthebbende)    Uitvaartonderneming

.........................................................   ........................................................ 

Dit formulier moet uiterlijk 24 uur voor de begrafenis bij de beheerder van de begraafplaats 
aanwezig zijn!
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