
AANVRAAGFORMULIER OPGRAVINGEN 

 

Datum aanvraag : _________________________ 

 

1. Persoonsgegevens overledene 

Familienaam:                                                                                                                           

0 M    0 V 

Voornamen voluit: 

Geboortedatum :  

 

2. Verzoek tot opgraven van een 

o Stoffelijk overschot (1.250 €) * o Urne (625 €) * 

Reden verzoek: 

 

 

 

 

 

 

* in de vermelde kosten zijn niet opgenomen :   

- de concessie 

- het vervoer naar het crematorium 

- de crematie zelf 

- kosten steenhouwer. 

  

3. Gegevens graf (opgraving) 

Begraafplaats: 

Grafaanduiding (voor zover van toepassing) 

 

 

4. Verzoek tot herbegraven in een  

Soort graf: 

o Concessie volle grond volwassene (nieuw)  

o Concessie volle grond kind (nieuw) 

o Concessie grafkelder (nieuw) 

o Concessie urnenveld (nieuw) 

o Concessie columbariumnis (nieuw) 

o Concessie volle grond volwassene (bijzetting) 

o Concessie grafkelder (bijzetting) 

o Concessie urnenveld (bijzetting) 

o Concessie columbariumnis (bijzetting) 

 



Begraafplaats: 

Grafaanduiding (voor zover van toepassing) 

 

Onderstaande 2 rubrieken zijn in te vullen door het gemeentebestuur 

Moment van herbegraving ** (in overleg met de afdeling grondgebiedszaken vaststellen) 

Datum :  

Tijd :  

** N.v.t. bij grootschalige opgraving en herbegraving : in dat geval bepaalt de gemeente in overleg 

met de aannemer het moment van herbegraving. 

 

 

5. Verzoek tot cremeren 

o crematorium   (naam en plaats) 

Het vervoer naar het crematorium en de crematie dient op eigen initiatief verzorgd te worden conform  

de decretale bepalingen  

N.v.t. bij grootschalige opgraving en herbegraving : in dat geval in overleg tussen aannemer en 

crematoriumhouder 

 

6. Gedenkteken 

De wens ten aanzien van het gedenkteken en de overige grafbedekking van het opgegraven graf is: 

o verplaatsen naar nieuw graf 

o beschikbaar stellen aan nabestaanden 

 

7. Persoonsgegevens aanvrager (tevens factuuradres) 

Familienaam:                                                                                                                                           

o M   o V 

Voornamen voluit:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnr: 

E-mailadres:  

 

8. Verklaring  

De aanvrager verklaart door ondertekening van dit aanvraagformulier dat hij handelt namens alle 

in leven zijnde familieleden. Hieronder wordt verstaan: 

1. de nog in leven zijnde partner van de overledene of 

2. indien er geen levende partner van de overledene is, de nog in leven zijnde bloed- en 

aanverwanten eerste graad van de overledene of 

3. indien er geen bloed- en aanverwanten eerste graad zijn,  de nog in leven zijnde bloed- en 

aanverwanten tweede graad.  

Deze aanvraag is alleen ontvankelijk indien deze door alle hierboven bedoelde familieleden is 

ondertekend.  

De aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk. Door medeondertekening van dit 



aanvraagformulier geven de hierboven bedoelde familieleden aan op de hoogte te zijn van deze 

aanvraag en daarmee in te stemmen.  

De aanvrager en alle medeondertekenaars verklaren hierbij hoofdelijk en ondeelbaar in te staan voor 

de betaling van hoger vermelde verschuldigde kosten. 

Datum  

 

 

Handtekening 

 

Mede ondertekening  

Handtekening (naam + verwantschap overledene) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 


