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Grafaanvraag

Gegevens rechthebbende
Naam
Voornamen voluit
Geslacht

m v

Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en -plaats
Relatie tot overledene
Burgerservicenummer
(BSN)
Uitvaartverzorger

Gegevens overledene
Naam
Voornamen voluit
Geslacht

m v

Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en -plaats
Burgerlijke staat
Overleden op
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 ongehuwd
 weduwe/weduwnaar

 gehuwd/geregistreerd partnerschap
 gescheiden
te
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Gegevens begrafenis
De overledene wordt
begraven op

(dd-mm-jjjj)

Vanuit welke parochie
Aanvang
eucharistieviering

uur

Gebruik aula

 ja  nee

Kerkhof

 oude kerkhof  Eikenhof

Gegevens grafaanvraag
* Nieuw eigen graf
keuze graftermijn

 10 jaar
 15 jaar
 20 jaar

 25 jaar
 30 jaar

* In geval van bijzetting in
bestaand graf
Nummer graf
Naam en voorletters
overledene
Datum overlijden
Keuze verlenging
graftermijn

Valkenswaard,

 5 jaar
 15 jaar
 10 jaar
 20 jaar
(In geval van bijzetting wordt het lopende grafrecht gehandhaafd.
Vanaf datum bijzetting dient de resterende looptijd van de grafrechten
minimaal 10 jaar te zijn.)

(datum)

Handtekening
rechthebbende

pz.013
versie: 18-10-2011

2/4

Toelichting
Voordat een begraving kan plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats moet vooraf een
grafaanvraag worden ingediend. De begrafenisondernemer dient deze aanvraag in de regel in.
* Graven worden voor een periode van 10/15/20/25/30 jaar uitgegeven. Na afloop van deze
eerste uitgifte periode bestaat de mogelijkheid tot verlenging van de rechten voor een termijn
van 5/10/15/20 jaar. Na afloop van de graftermijn ontvangt u van de gemeente een schrijven
waarop u kunt aangeven of u de rechten wilt beëindigen of verlengen. Met betrekking tot de
verschuldigde rechten zie: tarievenlijst begraafplaats.
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Bijlage bij verzoek tot begraven

Onderhoud graven
a. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen (uitgezonderd glazen vazen), worden
geplaatst.
b. Het leggen van losse bloemen en het planten van eenjarige gewassen is toegestaan.
c. De (winterharde) gewassen mogen bij volle wasdom de beschikbare oppervlakte niet
overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de toegestane oppervlakte blijven.
d. Heesters en coniferen mogen maximaal 1 meter breed en 1.50 meter hoog zijn.

Gedenkteken
• Voor het plaatsen van een grafteken is een schriftelijke vergunning nodig van
burgemeester en wethouders.
• Het gedenkteken wordt door een steenhouwer geplaatst.
• Aanschaf en plaatsen van de gedenksteen is voor rekening van de rechthebbende(n).

Informatie
Voor specifieke vragen over gebruik, onderhoud en werkwijze kunt u terecht bij:
• de algemene begraafplaats Eikenhof, telefoonnummer (040)2013536.
Voor algemene informatie over mogelijkheden en voorwaarden kunt u terecht bij:
• het klantcontactcentrum, telefoonnummer (040)2083444.
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