
Aanvraag voor begraven

Locatie Algemene Begraafplaats Aalsmeer Nummer

Onderdeel van Gemeente Aalsmeer / Amstelveen (in te vullen door administratie Zorgvlied)

persoonsgegevens overledene

Geboortenaam Gewenst naamgebruik

Voornamen Partnernaam

Burgerlijke staat Levensovertuiging

Geslacht

Geboortedatum Datum van overlijden

Geboorteplaats Plaats van overlijden

Straat (woonadres) Huisnummer Letter Toev.

Postcode en plaats

  Was rechthebbende 

gegevens opdr achtgever

Geboortenaam Partnernaam

Voornamen Relatie tot overledene

Geslacht Telefoon

Geboortedatum Emailadres

Straat (woonadres) Huisnummer Letter Toev.

Postcode en plaats

  Wordt rechthebbende   Is rechthebbende   Afkoop vastrecht   Afkoop onderhoud

gegevens uit va artonderneming

Naam Uitvaartbegeleider

Straat (factuuradres) Huisnummer Letter Toev.

Postcode en plaats Emailadres

Telefoon

opdr acht

Opdracht voor Begrafenis in grafruimte / /

Datum

Aanvang plechtigheid

Aantal personen

Aanvullende informatie   Geen info (in stilte)   Kistmaat standaard (205 x 70 x 55 cm)

  Rijdende baar   Kistmaat anders, namelijk x cm

  Draagbaar   Kelder plaatsen in graf # lagen:

  RK attributen   Afnemen-herplaatsen monument

  Zand en schepje(s)   Samenvoegen / ruimen # lagen:

  Grafgroen   Familie sluit graf zelf
  Dalen met touw   Familie verlaat graf als laatste

  Dalen met lift   Drager per 90 min via Zorgvlied   4x   6x

kistregistratienummer

ophelialaan 232-A, 1431 hs aalsmeer
zorgvliedplanning@amstelveen.nl

T  020 540 4926 (reserveringen)
T  020 540 4927 (administratie)
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let op!   Als u dit bestand in uw webbrowser opent werken de PDF functies niet.  
Open het bestand in Adobe Acrobat om invulfuncties van het document te benutten.  



Aanvraag voor begraven vervolg

ter at tentie van de opdr achtgever

Door ondertekening geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden:
1. de opdrachtgever machtigt de uitvaartondernemer voor het regelen/uitvoeren van de begrafenis/bijzetting;
2.  Algemene Begraafplaats Aalsmeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit een onjuiste 

beantwoording van de gestelde vragen; 
3.  de opdrachtgever en uitvaartondernemer staan garant voor betaling van kosten, binnen een termijn van 21 dagen, voortvloeiend uit deze 

overeenkomst; 
4. de uitvaartondernemer garandeert dat het ID-nummer op de kist en op het registratieformulier is aan gebracht. 

Handtekening 
opdrachtgever

Handtekening 
uitvaartverzorger

Handtekening 
rechthebbende

Datum Datum Datum

bijzonderheden plechtigheid

Tijden aula en koffiekamer zoals vastgelegd via Uitvaartcentrum Finnema Aalsmeer

Aula min. + min.

Grafgang 30 min.

Aula (koffiekamer) min. + min.

Ontvangst

Bloemen

Overig

07
22
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factuur adres (indien afwijkend van uit va artonderneming)

Naam Geslacht

Relatie tot overledene Telefoon

Straat Huisnummer Letter Toev.

Postcode en plaats

toestemming tot bijzet ting (indien overledene of opdr achtgever niet rechthebbende is)

Naam rechthebbende Geslacht

BSN Telefoon

Straat Huisnummer Letter Toev.

Postcode en plaats Emailadres
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