Aanmeldformulier begraven Pekela
Gegevens begrafenis

Dag

ma / di / wo / do / vr / za d.d.

-

- 20….

Begraafplaats

Wedderweg (Oude Pekela)

tijdstip*

H.B. Hulsmanstraat (Boven Pekela)

tijdstip*

Gegevens overledene

Naam
Man

nieuw graf
Vrouw

/

bestaand graf

†

geb.

Bijzetting bestaand graf

Naam overledene:
Overlijdensdatum:

Overlijdensplaats:

Monument (de)montage door:
Het monument wordt alleen van aanvullende inscriptie voorzien.
De wijziging aan het monument omvat meer dan alleen aanvullende inscriptie.
Nieuw graf
Enkel graf 30 jaar
Dubbel graf 30 jaar

Algemeen
Kelder

Kindergraf (tot 1 jaar) voor 30 jaar

Aantal kelders

Kindergraf (tot 12 jaar) voor 30 jaar

Monument

ja

0 / 1 / 2
ja

* Aankruisen wat van toepassing is
Grafnummer
(Dit vult de gemeente nadien in)

Kaart nr.:

Later nr.:

Rijnr.:

Grafnr.:

evt. bijbehorend grafnr.:

Gegevens rechthebbende

Naam:
Geboortedatum:

E-mail:
te:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Factuuradres indien afwijkend van adres rechthebbende

Naam:
Adres:

E-mail:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Gegevens uitvaartverzorger

Onderneming:

E-mail:

Naam uitvaartverzorger:

Telefoonnummer:

Handtekening
rechthebbende:

*

Handtekening
aanmelder indien

*verplicht

niet de rechthebbende:

Datum:

Datum:

NB: aanvrager / opdrachtgever verklaart hiermee tevens bekend te zijn met de geldende wet- en regelgeving
en overige informatie vermeld op de ACHTERZIJDE van dit formulier!

TER ATTENTIE VAN DE AANVRAGER / OPDRACHTGEVER van de BEGRAFENIS
Gegevens begrafenis
Begraven kan op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur of op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Let op! Voor de zaterdag geldt een verhoging van het tarief in verband met buitengewone uren.
* Bij het tijdstip graag het tijdstip aangeven van aankomst bij de ingang van de begraafplaats.
Bijzetting bestaand graf
Indien het een bijzetting bij een bestaand graf betreft, graag hier de gegevens van de al eerder overledene invullen.
Indien de wijziging meer omvat dan alleen aanvullende inscriptie, is tevens een meldingsformulier nodig.
Op dit meldingsformulier omschrijft u de wijziging en geeft u daarop uw akkoord. Het formulier vindt u op onze website.
Nieuw graf
Bij een nieuw graf geeft u hier uw keuze aan. Tevens vermeld u of er een kelder en/of monument geplaatst wordt.
Factuuradres
De nota wordt normaliter naar het adres van de rechthebbende gestuurd. Indien de nota naar een ander adres gestuurd
moet worden, kunt u hier de naam en adresgegevens invullen.
Opmerkingen

(mocht u speciale wensen of aanvullende opmerkingen hebben, dan kunt u dat hier aangeven)

Betaling
De rechthebbende stelt zich door ondertekening van dit formulier aansprakelijk voor de tijdige betaling van alle uit deze
aanvraag voortkomende kosten.
Wettelijke grafrusttermijn 10 jaar
Indien de resterende termijn van het bestaande graf korter is dan 10 jaar, is men verplicht het grafrecht te verlengen.
Een overledene dient namelijk een wettelijke grafrusttermijn van minimaal 10 jaar te hebben.
*Indien van toepassing:
Verlengen met
5 jaar
10 jaar
BELANGRIJK: Bevestiging aanmelding en wettelijk vereiste documenten
Een begrafenis dient altijd in de webagenda te worden gezet om zo verzekerd te zijn van de gekozen dag en tijdstip.
Daarbij dient u zo spoedig mogelijk dit aanmeldformulier ingevuld en ondertekend na te sturen. Als de webagenda afspraak
is bevestigd én dit aanmeldformulier bij de gemeente binnen is, is de afspraak definitief.
Bij aankomst op de begraafplaats dient het verlof tot begraven overhandigd te worden.
Regelgeving
Landelijk:
Gemeentelijk:
Gemeentelijk:
Gemeentelijk:

Wet op de Lijkbezorging
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten (incl. tarieven)
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Pekela
Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Pekela

www.pekela.nl/Inwoners/Geboorte_huwelijk_en_overlijden/Overlijden/Informatie_over_begraven
Dit aanvraagformulier zo spoedig mogelijk volledig ingevuld en ondertekend mailen naar:
Medewerker beheer begraafplaatsen
Saskia.Koster@dekompanjie.nl
o.v.v. aanmelding begrafenis of asbestemming

