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Verzoek tot bestemming as/asbus/urn op Eikenhof/Oude begraafplaats

Gegevens rechthebbende
Naam
Voorletters

Geslacht

❑m

❑v

Geslacht

❑m

❑v

Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en -plaats
Telefoonnummer
Relatie tot overledene

Gegevens overledene
Naam
Voorletters
Geboortedatum en -plaats
Burgerlijke staat
Overleden op

❑ gehuwd/geregistreerd partnerschap
❑ weduwe/weduwnaar

❑ ongehuwd
❑ gescheiden

te

Uitvaartverzorger
Gecremeerd op

te

Bestemming van de crematie-as (aankruisen wat van toepassing is)
❑ Plaatsen asbus en/of urn

❑ asbus in kelder (nieuwe kelder)
❑ urn met asbus op gedenksteen (nieuwe kelder)
❑ asbus in kelder en lege urn op gedenksteen
(nieuwe kelder)
❑ asbus/urn in of op eigen graf (nieuw graf)
❑ bijzetting asbus in kelder
❑ bijzetting urn met asbus op gedenksteen
❑ bijzetting asbus in kelder en lege urn op gedenksteen
❑ bijzetting asbus/urn in of op eigen graf

❑ Ik wil wel aanwezig zijn bij plaatsen asbus/urn
(nabestaande maakt zelf afspraak met beheerder begraafplaats)
❑ Ik wil niet aanwezig zijn bij plaatsen van asbus/urn
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Gegevens grafaanvraag
* Nieuwe urnenkelder
keuze graftermijn

❑ 10 jaar
❑ 15 jaar

❑ 20 jaar
❑ 25 jaar

❑ 30 jaar

* In geval van bijzetting
in bestaande kelder of
graflocatie
Nummer urnenkelder/graf
Naam en voorletters
overledene
Datum van overlijden

Keuze verlenging
graftermijn

❑ 5 jaar
❑ 15 jaar
❑ 25 jaar
❑ 10 jaar
❑ 20 jaar
❑ 30 jaar
(In geval van bijzetting wordt het lopende
grafrecht gehandhaafd)

Gegevens uitstrooien
❑ Uitstrooien crematie-as

❑ begraafplaats Eikenhof

❑ uitstrooien zonder naamplaatje
❑ uitstrooien met naamplaatje

❑ oude kerkhof
(alleen uitstrooien zonder naamplaatje mogelijk)
❑ Ik wil wel aanwezig zijn bij het uitstrooien
(nabestaande maakt zelf afspraak met beheerder begraafplaats)
❑ Ik wil niet aanwezig zijn bij het uitstrooien

Plaats en datum

Handtekening
rechthebbende
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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
5/10/15/20/25/30 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 bestemming crematie-as
Opmerkingen bij de plaatsing van een asbus en/of urn:
a.
b.
c.

Plaatsing van de asbus/urn gebeurt door of in opdracht van de beheerder.
Asbussen/urnen worden geplaatst aansluitend aan elkaar. Er kan niet gereserveerd worden.
Urn met of zonder asbus moet op een gedenksteen of deksel bevestigd worden. Dus niet los, erop
of erlangs in verband met onderhoudswerkzaamheden en gevaar voor vandalisme.
Plaatsing gebeurt door of namens rechthebbende.
d. Kelder en deksel zijn van beton.
e. Er is ruimte voor 2 asbussen in een kelder. Urnen kunnen er niet in.
f. Kelderdeksel wordt met behulp van (siliconen)kit op de kelder bevestigd door of in opdracht van
de beheerder.
g. Afmeting gedenksteen is 60x40x3 cm (lxbxd); materiaal: natuursteen.
h. Gedenksteen moet op de kelderdeksel bevestigd worden door een steenhouwer, conform
tekeningnr. 99.001f.
i. Aanschaf en plaatsen gedenksteen met of zonder urn is voor rekening van de rechthebbende(n).
j. Beplanting mag alleen aan de voorzijde en/of op de kelderdeksel/gedenksteen worden
aangebracht, dus niet langs of achter een kelder. De beschikbare oppervlakte mag niet worden
overschreden.
k. Er mogen geen glazen potten en vazen worden gebruikt.
l. De hoogte van beplanting bedraagt maximaal 75 cm boven maaiveld.
m. Het plaatsen van overige attributen/materialen is toegestaan met uitzondering van gereedschappen.
De beschikbare oppervlakte aan de voorzijde van de kelder, van de kelderdeksel of van de
gedenksteen mag niet worden overschreden.
n. De hoogte van beplanting, attributen en materialen bedraagt maximaal 75 cm boven maaiveld.
Opmerkingen bij de uitstrooiing van crematie-as:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Uitstrooiing gebeurt door of in opdracht van de beheerder.
Er wordt in principe alleen uitgestrooid op het daarvoor bestemde gazon.
Bij langdurige droogte- of vorstperiode wordt er uitgestrooid in een aangrenzende groenstrook.
De tekst naamplaatje, keuze lettertype en kleur letters overhandigen aan de beheerder.
De beheerder draagt zorg voor het bestellen en graveren van het naamplaatje. De kosten zijn voor de
rechthebbende.
Bevestigen naamplaatje gebeurt door of in opdracht van de beheerder.
Bloemen e.d. plaatsen op klinkerverharding nabij herdenkingszuil. Plaatsing op gazon of
groenstrook is niet toegestaan.

De uitstrooiing dan wel bijzetting van de asbus kan een maand na de dag van crematie plaatsvinden.
De rechthebbende dient na afloop van de wettelijke termijn zelf contact op te nemen met de beheerder
om een nadere afspraak te maken over het tijdstip van uitvoering van de uitstrooiing dan wel het
plaatsen/bijzetten van de asbus.
Voor specifieke vragen over gebruik, onderhoud en werkwijze kunt u terecht bij:
De algemene begraafplaats Eikenhof, T (040) 201 35 36.
Voor algemene informatie over mogelijkheden en voorwaarden kunt u terecht bij:
Klantcontactcentrum, T (040) 208 34 44.
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