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

AANVRAAG PLAATSING GRAFBEDEKKING / GRAFKELDER
GEGEVENS RECHTHEBBENDE / GEBRUIKER
Geslachtsnaam
Voornamen voluit
Geboortedatum en -plaats
Adres + PC + Woonplaats
Telefoonnummer(s)
Relatie tot overledene

man

vrouw

BSN nummer

E-mail

Ondergetekende, verzoekt hem / haar vergunning te verlenen een gedenkteken / grafkelder te plaatsen
op / in het graf van:
GEGEVENS OVERLEDENE
Geslachtsnaam
Voornamen voluit
Geboortedatum en -plaats
Overlijdensdatum en -plaats
Datum begraven

man
BSN nummer

GRAFTYPE
Particulier graf
Algemeen graf
Anders:
GRAFLOCATIE
Veld

vrouw

Particulier keldergraf
Algemeen kindergraf

Rij / Vak

Nummer

Laag

GEGEVENS STEENHOUWERIJ (indien van toepassing)
Bedrijfsnaam
Adres + PC + Woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mail

Bij deze aanvraag dient een werktekening te worden bijgevoegd waarop de volgende gegevens staan vermeld
 De afmetingen (lengte, breedte, hoogte en/of doorsnee) van het gedenkteken
 Het te gebruiken materiaal, incl. soort, kleur en bewerking
 De belettering en / of afbeelding, en de wijze waarop deze wordt aangebracht
 Het te gebruiken materiaal van de fundering en de wijze waarop het gedenkteken daarop wordt bevestigd
 De graflocatie waarvoor het gedenkteken is bedoeld
 Een gespecificeerde bouwtekening van de leverancier van de grafkelder
BETALINGEN
Rechthebbende / gebruiker stelt zich door ondertekening van dit formulier aansprakelijk voor de tijdige betaling
van alle uit deze aanvraag voortkomende kosten.
De vergunning grafbedekking kan worden geweigerd wanneer de wettelijke bepalingen en/of
de Beheerverordening van de algemene begraafplaats Sliedrecht niet worden nageleefd.
**NB: Rechthebbende / gebruiker verklaart bekend te zijn met de aanvullende informatie en voorwaarden op de achterzijde van dit formulier

Datum:

Handtekening rechthebbende / gebruiker:

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

TER ATTENTIE VAN DE RECHTHEBBENDE / GEBRUIKER
VERPLICHTE DOCUMENTEN
Tot verkrijging van de vergunning voor de grafbedekking dient dit aanvraagformulier volledig ingevuld en
ondertekend en de bijbehorende werktekening(en) ter goedkeuring te worden overlegd aan de beheerder van
de begraafplaats.
Algemene voorschriften
Gedenktekens bestaan alleen uit duurzame materialen, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame
kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Wanneer een gedenkteken uit meerdere onderdelen bestaat,
worden deze vast aan het gedenkteken verbonden en/of afzonderlijk bevestigd of gefundeerd.
Gedenktekens op algemene graven
Op algemene graven mag de grafbedekking worden aangebracht wanneer alle graflagen van het betreffende graf
in gebruik zijn genomen. Op algemene graven zijn liggende- en staande gedenktekens toegestaan met een
maximale afmeting van 40 cm x 60 cm (b x l of b x h).
Gedenktekens op particuliere graven
Op particuliere graven zijn liggende- en staande gedenktekens toegestaan met een maximale afmeting
van 70 cm x 150 cm (b x l) of 70 cm x 100 cm b x h).
Een staand gedenkteken wordt met roestvrijstalen doken aan de fundering bevestigd.
Op particuliere dubbel graven zijn liggende- en staande gedenktekens toegestaan met een maximale afmeting
van 120 cm x 150 cm (b x l) of 120 cm x 100 cm b x h).
Gedenktekens op algemene kindergraven
Op algemene kindergraven mag de grafbedekking worden aangebracht wanneer alle graflagen van het
betreffende graf in gebruik zijn genomen. Op algemene kindergraven zijn liggende- en staande gedenktekens
toegestaan met een maximale afmeting van 40 cm x 60 cm (b x l of b x h).
Gedenktekens op urnengraven
Voor de door de gemeente Sliedrecht aangebrachte liggende gedenkplaten op urnengraven hoeft geen
vergunning te worden aangevraagd. Voor gedenkplaten die door derden worden geleverd, dient naast de
vergunningaanvraag grafbedekking een werktekening te worden overlegd. Er moet rekening worden gehouden
met een maximale afmeting van een liggende gedenkplaat van 48 cm x 48 cm (b x l)
Gedenktekens voor de urnenmuur
Voor de door de gemeente Sliedrecht aangebrachte sluitplaten op urnennissen hoeft geen vergunning te worden
aangevraagd. Voor sluitplaten die door derden worden geleverd, dient naast de vergunningaanvraag
grafbedekking een werktekening te worden overlegd.
Er moet rekening worden gehouden met de afmeting van een sluitplaat voor een nis aan de voorzijde van de
muur van 39,5 cm x 39,5 cm x 4 cm (b x h x d). Voor een nis aan de achterzijde van de muur is de afmeting
42,5 cm x 39,5 cm x 4 cm (b x h x d).
Grafkelders
Voor een door de gemeente Sliedrecht aangebrachte grafkelder hoeft geen vergunning te worden aangevraagd.
De kelders worden door de gemeente ter beschikking gesteld.
Een tweepersoons betonnen grafkelder in een particulier graf is maximaal 100 cm breed, 242 cm lang en 147 cm
diep. (buitenmaat) De grafkelder is voorzien van betonnen binnenring en dekplaat. Bij plaatsing wordt rekening
gehouden met een afstand van minimaal 10 cm tussen de bovenzijde van de afdekplaat en het maaiveld.
De grafkelder wordt na plaatsing waterdicht afgewerkt en er is voorzien in een goede beluchting van de
grafkelder, zowel onder- als bovengronds.

Dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend inclusief
de bijbehorende werktekeningen mailen naar begraafplaats@sliedrecht.nl
of per post naar Gemeente Sliedrecht, postbus 16, 3360 AA Sliedrecht
t.a.v. mevr. M. Groenhof.

