WI

gemeente

Noordwijk
AANMELDEN BEGRAFENIS I BIJZETTING URN I GEBRUIK OPBAARKAMER I
GEBRUIK AULA OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS NOORDWIJK.

Contactgegevens:

Naam uitvaartonderneming*
Contactpersoon*

Adres*
Postcode & woonplaats*
Telefoonnummer*

mobiel*:

Gegevens overledene:

Achternaam(en)*
Voornaam(en) voluit*

Geboortedatum & plaats*

te*:

Overlijdensdatum & plaats*

te*:

Als het een asbus/urn betreft*

crematiedatum: ___________________te*:

Laatste woonplaats*
Overlijdensadres & plaats*

Uitvaart / begrafenis I bijzetting urn I gebruik opbaarkamer I gebruik aula:
-

*Nee

datum in*:

Gebruik aula voor een uitvaart- *Ja
dienst en of condoleren.

*Nee

datum* :

-

-

_____

*Ja

20_ Tijdstip begraven / bijzetten*:

-

20
20

-

_____

Gebruik opbaarruimte in aula

_____

Datum :*dag:_________________ datum*:

datum uit*:

-

uur
-

-

20

tijdstip*: _________________uur

Voor het gebruik van de aula en/of opbaarruimte neemt u contact op met de begraafplaats op tel. 06 53 44 94 12.
NB. de aula biedt plaats aan ± 75 pers. Voor de catering, keukenapparatuur, serviesgoed, en bedienend
personeel dient u zelf zorg te dragen!
Begraven I bijzetten in: (*kruis aan wat van toepassing is)

Nieuw particulier graf met een looptijd van
Nieuwe particuliere urnennis met een looptijd van
Nieuwe particuliere urnenkelder met een looptijd van

:

*

10 jaar

*

20 jaar

:

*

10 jaar

*

20 jaar

:

*

10 jaar

*

20 jaar

*

Bestaand particulier graf: *LI graf schudden op verzoek

*

Bestaande particulier urnennis

*

Algemeen graf voor 10 jaar (na 10 jaar geen verlenging mogelijk, waarna het graf wordt geruimd)

Bestaand particuliere urnenkelder

Gedenksteen of grafzerk verwijderen door *

(Graf),

(urnennis),

graf ruimen op verzoek

eigen dienst

*

steenhouwer:

___________

*

*

(urnenkelder) nummer:

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

Gegevens van de (rechthebbende*) of (toekomstig rechthebbende*) van het particuliere graf, urnennis,
urnenkelder of belanghebbende van een overledene in een algemeen graf.

____________________________________________________________________

Achternaam(en)*

: __________________________te*:

Geboortedatum & plaats*

____________________________________________________________________

Adres*

______________________________________

____________________________________________________________________

Voornamen(en) voluit*

: _________________________mobiel*:

Telefoonnummer*
Welke relatie tot overledene*

: partner I broer / zus I dochter I zoon / anders nl.:

_________________________

____________________________________________________________________

Emailadres*

_________________________________

_________________________________________________________________

Postcode & woonplaats*

De (rechthebbende) of (toekomstige rechthebbende) of de belanghebbende geeft hierbij de uitvaartverzorger toestemming om zijn
gegevens te delen met de administratie van de gemeentelijke begraafplaats van Noordwijk.

Factuuradres: (indien afwijkend van uitvaartonderneming*)

____________________________________________________________________

Voornaam(en)*

____________________________________________________________________

Achternaam(en)*

____________________________________________________________________

Relatie tot overledene*

____________________________________________________________________

Adres*

Telefoon*

____________________________mobiel*:
_________________________________________________________________

Emailadres*

_____________________________

_________________________________________________________________

Postcode & woonplaats*

De rechthebbende, toekomstig rechthebbende of belanghebbende en de uitvaartverzorger verklaren hierbij kennis te hebben

genomen met de algemene regels en voorwaarden in de verordening beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats
Noordwijk (zie www.noordwijk.nl)

Handtekening*;

Handtekening*;

Rechthebbende*/ toekomstig rechthebbende*/belanghebbende*

Uitvaartverzorger

Datum*

Datum*

--

--20

--

--20

Plaats*

Plaats*

Gemeentelijke begraafplaats, tel: 06 53 44 94 12. Begraafplaatsadministratie, tel: 071
-

-

36 60 000.

Correspondentieadres: Gemeente Noordwijk, Postbus 298 2200 AG Noordwijk. Fax: 071 -36 20 021.
Email: gemeente@noordwijk.nl
NB. het formulier dient volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend afgegeven te worden aan de beheerder van de gemeentelijke
begraafplaats samen met het verlof van begraven/cremeren en het registratienummerformulier.

=

verplicht invullen/aangeven

