
 

Aanvraagformulier begraven of bijzetten urn/asbus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* U wordt aangemerkt als rechthebbende, behalve bij een algemeen graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gegevens rechthebbende / aanvrager* 

Burgerservicenummer (BSN)  

Achternaam  □ Man □ Vrouw  

Voorvoegsels  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum en -plaats  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

2. Gegevens overledene 

Achternaam  □ Man □ Vrouw  

Voorvoegsels  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum en -plaats  

Overlijdensdatum en -plaats  

Laatste adres  

Postcode en woonplaats  

3. Gegevens begraafplaats 

Dit verzoek heeft betrekking 
op de Algemene Begraafplaats 
in:  

□ Est (Esterweg) 

□ Haaften (Bernhardstraat) 

□ Hellouw (Beatrixstraat) 

□ Ophemert (Hermoessestraat) 

□ Opijnen (Slotstraat) 

□ Tuil (Haarstraat) 

□ Varik (Weiweg) 

□ Waardenburg (Kaalakkerstraat) 

4. Soort uitvaart 

Betreft: 
 
 

□ Begraving                                        □ Bijzetting asbus / urn 

□ Bijzetting in particuliere grafkelder 

Rechthebbende verzoekt om 
het volgende type graf,    
  
 
 
 
 
en maatregelen te treffen voor 
de plechtigheid op: 
 
Kistmaat: 
(indien van toepassing) 
 
Grafnummer: 
(indien van toepassing) 
 
Wilt u het naastgelegen graf 
reserveren? 

□ Particulier (kinder)graf voor een periode van 20 jaar 
□ Algemeen graf voor een periode van 10 jaar 
□ Grafkelder voor een periode van 40 jaar 
□ Urnenplaats of -graf voor een periode van 20 jaar 
□ Bijzetting in een particulier graf  

 
 
Dag ______  maand ______________  jaar______  om ______  uur 
 
 
Lengte _______ cm  / breedte _______ cm 

 
_______   
 
□ ja □ nee 

4. Ondertekening 

 Rechthebbende / aanvrager: Begrafenisondernemer: 

Datum / plaats: 
 
Handtekening: 
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