AANVRAAG TOT BEGRAVEN op dag:
datum:
tijd:
Persoonsgegevens overledene
Familienaam:
Voornamen voluit:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum en -plaats:
Datum en plaats van overlijden:
Burgerlijke staat: gehuwd met / partner / weduwe / weduwnaar van:
Ingeschreven in de parochie van:
Persoonsgegevens aanvrager / opdrachtgever begrafenis
Familienaam en voorletters:

M /V

Adres:
Postcode en woonplaats:

Tel. nr.

Geboortedatum:

Relatie tot overledene:

Gegevens graf en begrafenis
O nieuw graf

O bestaand graf (zie NB)

grafnummer:

O particulier graf

O particuliere grafkelder

O algemene grafkelder

O kindergraf

kist dalen:

O ja

O nee

O tot maaiveld

O helemaal

O ja

O nee

voorganger:

Gegevens uitvaartdienst
gebruik van de kapel:

Gegevens uitvaartonderneming
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Uitvaartleider:
Telefoon/fax:

e-mailadres:

De ondergetekende (aanvrager/opdrachtgever) verklaart bekend te zijn met
- het reglement van de begraafplaats en de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen tot betaling
te accepteren;
- bij begraven in een nieuw graf de keuze tussen een algemene grafkelder en een particulier graf of
particuliere grafkelder te hebben gemaakt op basis van hem/haar verstrekte informatie.
Handtekening:

NB: Bij begrafenissen in een bestaand graf,
s.v.p. ook pagina 2 van dit formulier invullen.
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Pag. 2 van de aanvraag tot begraven op de RK begraafplaats St. Barbarastichting te Alkmaar
Betalingen
De aanvrager/opdrachtgever stelt zich door ondertekening van de aanvraag tot begraven aansprakelijk voor
de tijdige betaling van alle uit deze aanvraag voortkomende kosten.

Rechthebbende
Bij begravingen in bestaande particuliere graven en particuliere grafkelders komt er geen wijziging in de
rechthebbende op wiens naam het uitsluitend recht op het graf in de administratie van de begraafplaats
geregistreerd is.
Wanneer de rechthebbende op het graf echter is overleden, dient het uitsluitend recht op het graf schriftelijk
te worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. Als nieuwe rechthebbenden komen in
aanmerking: de echtgenoot/echtgenote of levenspartner van de overledene, dan wel een bloed- of
aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving ten name van een ander is slechts mogelijk indien
daarvoor gewichtige redenen bestaan.
Zonder (nieuwe) rechthebbende kan het uitsluitend recht op het graf niet worden uitgeoefend en kan er in
het graf niet begraven worden.
Familienaam overleden rechthebbende:
Voornamen:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Familienaam nieuwe rechthebbende:

M/V

Voornamen voluit:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Tel. nr.

Geboortedatum en -plaats:
Relatie tot overledene:

Handtekening nieuwe rechthebbende:
Toestemming begraving
Voor elke begraving in een particulier graf of particuliere grafkelder dient door de rechthebbende op
het graf toestemming te worden verleend. Deze toestemming betreft het openen en sluiten van het graf,
het bijzetten van de in de aanvraag tot begraven genoemde overledene en het verwijderen en herplaatsen
van de grafbedekking.
Naam rechthebbende:

Handtekening rechthebbende:

Voor aanvullende informatie en voorwaarden met betrekking tot het graf verwijzen wij u naar het reglement
en de tarievenlijst van de RK begraafplaats St. Barbarastichting en naar de richtlijnen voor het beheer en
onderhoud.
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