Grafnummer of
nisnummer:
(door de gemeente
in te vullen)

GEMEENTE
LOPIK

Aanvraag voor een asbestemming op de algemene
begraafplaats aan de Zuiderparklaan te Lopik
Datum aanvraag:
Dag van de asbestemming:…………………………………………………………………
Datum van de asbestemming:………………………………………………………………
Tijd van de asbestemming:………….uur
Persoonsgegevens van de overledene:
Achternaam:
Man 
Vrouw 
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Datum van overlijden:
Tijdstip:
Plaats van overlijden:
Burgerlijke staat:
 Ongehuwd
 Gehuwd, naam partner
 Geregistreerd partnerschap,
naam partner
 Weduwe/weduwnaar * van:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Heeft de overledene graven op zijn/haar naam staan op begraafplaats Zuiderparklaan,
die moeten worden overgeschreven op een nieuwe rechthebbende?: ja  nee 
Zo ja, om welk(e) grafnummer(s) gaat het?
Persoonsgegevens rechthebbende van de asbestemming:
Achternaam:
Voornamen:
Adres:
Postcode:
woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BSN (sofinummer):
Relatie tot de overledene:

Het betreft een asbestemming in een:
Postbus 50
3410 CB LOPIK
Raadhuisplein 1
Tel : (0348) 55 99 55
Fax: (0348) 55 15 88
E-mailadres:
gemeente@lopik.nl




particulier urnengraf voor 20 jaar: enkel/dubbel*
urnennis voor 10 jaar

Let op: volgende bladzijde ook invullen!

Gebruik van de aula:
Voor en na de begrafenis/bijzetting:: ja/nee*
Condoleance na de begrafenis/bijzetting: ja/nee*
Alleen voor de begrafenis/bijzetting: ja/nee*
Bijzonderheden:
Ruimte voor opmerkingen:

Betaling:
De aanvrager (rechthebbende) is de persoon die verantwoordelijk is voor alle
voorkomende kosten. Alle kosten worden betaald bij aankoop van het urnengraf/urnennis.
Het gaat om de volgende kosten: aankoop, begraven/bijzetten en onderhoud. De
rechthebbende is tevens de contactpersoon voor de gemeente. Alleen de rechthebbende
bepaalt wat er, mits wettelijk toegestaan, met het graf/nis gebeurt.
Wettelijke documenten:
Tot asbestemming wordt niet overgegaan voordat voorafgaand aan de asbestemming
dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend en de crematieverklaring is
afgegeven aan de beheerder van de begraafplaats. De crematieverklaring is een
document dat door het crematorium, waar de crematie heeft plaatsgevonden, wordt
afgegeven en nodig is om de as een andere bestemming te kunnen geven.
Afdekking urnennis:
U kunt ervoor kiezen om de urnennis af te dekken met een afdekplaat. De afmetingen
voor een dergelijke plaat zijn 50 x 50 cm. te bevestigen met 4 bouten of schroeven van
8 mm. Hart schroef tot hart schroef is 44 cm.

Plaats en datum:…………………………………………………………………………………
Handtekening rechthebbende:

*doorhalen wat n.v.t. is.
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