Aanvraagformulier
begrafenis
		

urnbijzetting

herbegrafenis

dag, datum

tijdstip

asverstrooiing
uur (reserveren in overleg met administratie)

Gegevens overledene:
Naam: 		

M

V

Voornamen (voluit): 		

Religie:

Burgerlijke staat: 		

Nationaliteit:

Geboren op (datum): 		

te (plaats):

Overleden op (datum): 		

te (plaats):

Gegevens graf:
Bestaand familiegraf: grafnummer:

Registernummer:

Aan te kopen familiegraf (graag met administratie een afspraak maken voor plaatsbepaling)
de aanvrager wenst de kosten voor het onderhoud af te kopen voor 10 jaar
		

de aanvrager wenst de kosten voor het onderhoud af te kopen voor onbepaalde tijd

Huurgraf
Algemeen C
Algemeen A

algemeen D (kind)

huur F (kind)

Gegevens rechthebbende/degene aan wie het begraafrecht is verleend:
Overledene is de rechthebbende van het graf
Ondergetekende geeft toestemming tot bijzetting van voornoemde overledene in het huur-/familiegraf
Rechthebbende is bekend en gaat akkoord met het reglement Begraafplaats Oud Eik en Duinen.
Naam: 		

M

V

Voornamen (voluit):
Adres:
Postcode/woonplaats: 		

E-mailadres:

Telefoonnummer: 		

Relatie tot overledene:

Geboren op (datum): 		

te (plaats):

Indentiteitsbewijs, soort: 		

nummer:

Handtekening rechthebbende: 		

datum:

Uitvaartondernemer (factuuradres):
Naam (of firmastempel):
Adres:
Postcode/woonplaats: 		

E-mailadres:

Telefoonnummer: 		

Faxnummer:

Uitvaartleider:
Uw kenmerk:
Handtekening uitvaartleider: 		

datum:

Gegevens aanvrager van de bijzetting (in geval dit niet de rechthebbende is):
Naam: 		

M

V		

Voornamen (voluit):					
Adres:				
Postcode/woonplaats: 		

E-mailadres:		

Geboren op (datum): 		

te (plaats):		

Telefoonnummer: 		

Relatie tot overledene:		

Indentiteitsbewijs, soort: 		

nummer:		

Handtekening aanvrager: 		

datum:			

Gegevens bijzetting:
In stilte

Geen mededelingen

Grafgroen maken

CD-opname van de auladienst

In bijzijn van nabestaande(n)

Niet in bijzijn van nabestaanden

Klok luiden

Geen klok luiden

Kist niet dalen

Kist dalen tot maaiveld

Kist geheel dalen

Geluid bij graf

Gebruik van aula

minuten (per half uur berekend)

Geen gebruik van aula

Gebruik van condoleance-ruimte

minuten

Geen gebruik van condoleance-ruimte

Consumpties bij condoleance
Aantal koffie/thee

Aantal frisdrank

Anders		

Aantal cake

Aantal broodjes

Anders		

Mechanische muziek

Orgel

Geen muziek

Bijzonderheden:

• De prijs van de bijzetting kan worden verhoogd i.v.m. afrollen en terugplaatsen van het gedenkteken en/of het plaatsen van een funderingsraam.
• Nadat het aanvraagformulier inzake een bijzetting is ontvangen, wordt een fax/mailbevestiging aan de uitvaartondernemer toegezonden.
• Bij annulering binnen 24 uur voor de bijzetting worden de kosten doorberekend.
In verband met de Allergenen Wetgeving en de uitgebreide HACCP-eisen is het niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen.

