Grafnummer:
(door de gemeente
in te vullen)

GEMEENTE
LOPIK

Aanvraag voor een begrafenis op de algemene
begraafplaats aan de Zuiderparklaan te Lopik
Datum aanvraag:
Gegevens begrafenisondernemer:
Naam:
Adres:
Postcode:
woonplaats:
Telefoon:
Fax:
Email:
Persoonsgegevens van de overledene:
Achternaam:
Man 
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Datum van overlijden:
Tijdstip:
Plaats van overlijden:
Burgerlijke staat:
 Ongehuwd
 Gehuwd, naam partner
 Geregistreerd partnerschap,
naam partner
 Weduwe/weduwnaar * van:

Vrouw 

Adresgegevens overledene:
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:

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

Achternaam:
Voornamen:
Adres:
Postcode:
woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BSN (sofinummer):
Relatie tot de overledene:

Let op: het volgende blad niet vergeten in te vullen!

Dag van de begrafenis:

dag

datum:

Tijd:

Het betreft een begrafenis in een:
 algemeen graf voor 10 jaar
 particulier graf voor 20 jaar
 particulier urnengraf voor 20 jaar: enkel/dubbel*
 particulier kindergraf voor 20 jaar
 urnennis voor 20 jaar
 grafkelder voor 20 jaar: enkel/dubbel*
Gebruik van de aula:
Voor en na de begrafenis: ja/nee*
Condoleance na de begrafenis: ja/nee*
Alleen voor de begrafenis: ja/nee*
De kist moet na de plechtigheid:
 boven het maaiveld blijven staan
 zakken tot de bovenkant van de kist gelijk is met het maaiveld
 geheel zakken
Bijzonderheden:
(bijv. gewicht en maat kist, gebruik rijdende baar, gebruik geluidsinstallatie, aantal
belangstellenden)
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 graf. Het gaat om de
volgende kosten: aankoop, begraven en onderhoud. De rechthebbende is tevens de
contactpersoon voor de gemeente. Alleen de rechthebbende bepaalt wat er, mits wettelijk
toegestaan, met het graf gebeurt.
De rechthebbende geeft toestemming voor het openen van het graf bij een bijzetting.
Plaats en datum:
Handtekening begrafenisondernemer:
Handtekening rechthebbende:

*doorhalen wat n.v.t. is.
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