Algemene begraafplaats Sliedrecht
Thorbeckelaan, 3362 BT Sliedrecht
Telefoon Administratie
0184 - 495928
Telefoon Beheerder
0184 - 422111
E-mail begraafplaats@sliedrecht.nl

Aanvraag voor een ASBESTEMMING
Datum
Tijdstip

In aanwezigheid van nabestaanden

GEGEVENS OVERLEDENE
Geslachtsnaam
Voornamen voluit
Geboortedatum en -plaats
Overlijdensdatum en -plaats

ja
man

nee
vrouw

BSN nummer

Adres + PC + Woonplaats
Burgerlijke staat

Partner van

GEGEVENS ASBESTEMMING
Particulier graf nieuw - uitgifte 30 jaar
Urnengraf nieuw - uitgifte 20 jaar (max. 3 asbussen)
Urnennis nieuw voorzijde - uitgifte 20 jaar*
Urnennis nieuw achterzijde - uitgifte 20 jaar*

Particulier graf bestaand, locatie:
Urnengraf bestaand, locatie:
Urnennis bestaand, locatie:
Strooiveld
wel
geen gedenkplaatje op zuil

*NB: Urnennis voorzijde is bestemd voor één asbus, Urnennis achterzijde is bestemd voor twee asbussen

TOESTEMMING ASBESTEMMING
Voor elke asbijzetting/verstrooiing in een bestaande locatie dient door de rechthebbende / gebruiker toestemming
te worden verleend. Deze toestemming betreft tevens het verwijderen en herplaatsen van de aanwezige
grafbedekking t.b.v. aanvullende belettering van het monument / sluitplaat.
Naam rechthebbende / gebruiker bestaande locatie
Datum
Handtekening
OVERLIJDEN RECHTHEBBENDE / GEBRUIKER
Wanneer de rechthebbende / gebruiker is overleden dient het uitsluitend recht c.q. gebruikersrecht te worden
overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende / gebruiker. Aan deze wijziging tenaamstelling zijn
administratieve kosten (leges) verbonden. Zonder (nieuwe) rechthebbende / gebruiker kan het uitsluitend recht
c.q. gebruikersrecht op de urnenplaats niet worden uitgeoefend en kan er in of op de betreffende urnenplaats
GEEN asbijzetting plaatsvinden.
NIEUWE RECHTHEBBENDE / GEBRUIKER
Geslachtsnaam
Voornamen voluit
Geboortedatum en -plaats
Adres + PC + Woonplaats
Telefoonnummer(s)
Datum

man

vrouw

man

vrouw

BSN nummer

email

Handtekening
GEGEVENS AANVRAGER / OPDRACHTGEVER
Geslachtsnaam
Voornamen voluit
Geboortedatum en -plaats
Adres + PC + Woonplaats
Telefoonnummer(s)
Relatie tot overledene

BSN nummer

email

**NB: aanvrager / opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de aanvullende informatie en voorwaarden op de achterzijde van dit formulier

Datum:

Handtekening aanvrager/opdrachtgever:

Algemene begraafplaats Sliedrecht
Thorbeckelaan, 3362 BT Sliedrecht
Telefoon Administratie
0184 - 495928
Telefoon Beheerder
0184 - 422111
E-mail begraafplaats@sliedrecht.nl

UITVAARTONDERNEMING
Naam
Adres + PC + Woonplaats
Telefoon
Fax
E-mail
Uitvaartleider
** AANVULLENDE INFORMATIE EN VOORWAARDEN OMTRENT ASBESTEMMINGEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
Een asbestemming kan alleen worden uitgevoerd als voorafgaand aan de asbestemming het aanvraagformulier
volledig ingevuld en ondertekend én de crematieverklaring zijn afgegeven aan de beheerder
van de begraafplaats.
BETALINGEN
Aanvrager stelt zich door ondertekening van dit formulier aansprakelijk voor de tijdige betaling van alle uit deze
aanvraag voortkomende kosten. Asbestemmingen kunnen worden geweigerd wanneer de wettelijke bepalingen
en de Beheersverordening van de algemene begraafplaats Sliedrecht niet worden nageleefd.
ONDERHOUDSRECHTEN
Elke gebruiker of rechthebbende van een graf of urnenplaats op de algemene begraafplaats Sliedrecht is naast
de (eventueel) verschuldigde grafrechten tevens verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen voor het algemeen
onderhoud en voorzieningen op de begraafplaats. Deze onderhoudsrechten dienen tegelijk met de kosten van
de asbestemming en de (eventueel) af te kopen grafrechten ineens te worden voldaan.

Dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend afgeven, voorafgaand aan de
asbestemming, aan de beheerder van de algemene begraafplaats Sliedrecht.

