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Raadpleeg de Begraafplaats verordening Aalsmeer 2023 (nadere regels grafbedekkingen)

Handtekening rechthebbende Gebruik de achterzijde voor de tekening of foto en exacte afmetingen monument.

> Indien bestaand monument  (  ) de werkzaamheden worden ter plaatse verricht    (  ) het monument wordt opgehaald en na behandeling teruggeplaatst. <

Specificaties Monument afmeting 200 cm 80/90 cm Monument afmeting 200 cm x 100 cm

Grafnummer - - (  ) Staande steen Min 8 cm dikte * (  ) Staande steen Min 8 cm dikte *

Grafcategorie (  ) Banden min 8 x 10 (  ) Banden 10 x12

Hoogte van monument  cm (  ) Zerk /Zerk op roef min 8 cm dikte (  ) Zerk / Zerk op roef min 8 cm dikte

Breedte van monument  cm

Urngraf 90 cm x 80 cm Urngraf 60 cm x 60 cm

(  ) Staande steen      min. 6cm dikte (  ) Staande steen      min. 6cm dikte

(  ) Banden                 min. 10 x 6 cm (  ) Banden                 min. 8 x 6 cm 

(  ) Hoogte staande steen max 70 cm gedookt (  ) Hoogte staande steen max 60 cm gedookt

Alle grafafmetingen Aanvulling op monument Materiaal & Afwerking van monument

(  ) Kei (te monteren op  inlegplaat) (  ) Aarde (  ) Natuursteen gezoet

(  ) Glasplaat liggend / Liggend (**) (  ) Split / Grind (***) (  ) Natuursteen gepolijst

(  ) Afdekplaat (excl. tekst min. 3 cm dikte) (  ) Tegels (***) (  ) Natuursteen onbewerkt

(  ) Afdekplaat (incl. tekst min. 5 cm dikte) (  ) Keitjes (***) (  ) Beton / Keramiek (  ) Kunststof

(  ) Kelder (specificatie volgens bijlage) (  ) Inlegplaten (alleen met fundering) (  ) Aluminium (  ) Hout (duurzaam)

(  ) Object (kunst) (  ) Flackstones (verlijmen op fundatie) (  ) RVS / Metaal (  ) Glas

*     Vanaf 125 cm hoogte min. 10 cm dikte 

**   Min. 10/12 mm. Rechthebbende vrijwaart Aalsmeer

   voor alle soorten schade m.b.t. het glasmonument.

     *** Inlegplaten verplicht

Grafnummer wordt op deze wijze gegraveerd

Svp invullen en indien van toepassing aankruisen Administratie Aalsmeer d.d.  ______________

Aanvraag is  (  ) Goedgekeurd   (  ) Afgewezen

Verzoekt toestemming tot  (  ) Plaatsen  (  ) Aanpassen  (  ) Vervangen van (  ) Monument  (  ) Inscriptie op een  (  ) Eigen graf  (  ) Urnen- graf.

  Met uitzondering van flackstones

  en keien, geen onderdelen van het 

  monument aan de fundering verlijmen !!



Aanvraag Vergunning Monument 2023

Raadpleeg de Begraafplaats verordening Aalsmeer 2023 (nadere regels grafbedekkingen)

Gebruik de achterzijde voor de tekening of foto en exacte afmetingen monument.



Artikel 4. Gedenktekens

1.

Op een algemeen graf mag door iedere gebruiker één gedenkteken in schuin-liggende vorm worden geplaatst,                        
die per gedenkteken niet meer ruimte mogen innemen dan 1/3de van de oppervlakte van het graf.                                
De schuin-liggende zerk mag maximaal 60 cm lang en 70 cm breed en min 5 cm dik  zijn.

2.

Op een particulier graf mag in afwijking van het onder lid 1 bepaalde één gedenkteken worden geplaatst, waarvan ,
De staande steen voor klasse A en B maximaal 150 cm hoog en 90 cm breed is, lager dan 125 cm min 8 cm dik boven de 125 cm min 10 cm dik
De liggende zerk voor klasse A en B mag maximaal 200 cm lang en 90 cm breed en min 8 cm dik zijn.

De staande steen voor klasse AA maximaal 150 cm hoog en 100 cm breed is, lager dan 125 cm min 8 cm dik boven de 125 cm min 10 cm dik
De liggende zerk voor klasse AA mag maximaal 200 cm lang en 100 cm breed en min 8 cm dik zijn.

3.

Op een kindergraf mag een gedenkteken in schuin of plat liggende vorm worden geplaatst of een staande steen. 
Het staande gedenkteken maximaal 80 cm hoog en 70 cm breed zijn en min 5 cm dik; een schuin of plat liggende zerk mag maximaal 90 cm lang en 80 cm breed zijn 
en min 5 cm dik.

4.

Op een particulier urnengraf mag een gedenkteken in schuin of plat liggende vorm worden geplaatst of een staande steen. 
Het staande gedenkteken maximaal 80 cm hoog en 70 cm breed zijn en min 5 cm dik; een schuin of plat liggende zerk mag maximaal 90 cm lang en 80 cm breed zijn 
en min 5 cm dik.

5. 

Het gedenkteken moet zonder het verbreken van cementvoegen in eenvoudig verplaatsbaredelen uit elkaar genomen kunnen worden, indien dit nodig is voor het 
openen van het graf c.q. van een in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen graf.



6.

Het gewicht van de staande stenen mag niet meer dan 200 kg zijn.

7.

Staande gedenktekens mogen maximaal 30 cm uit het hoofdeinde van het graf worden geplaatst.

8.

Staande gedenktekens dienen per grafplek gefundeerd te worden op een onder het maaiveld liggend fundatieraam, geleverd door Aalsmeer.
Het gedenkteken dient zodanig geconstrueerd te zijn dat staande gedeelten niet kunnen omwaaien.

9.

De hoogte en breedte van de banden, Bij een A of B klasse 8 cm dik en 10 cm breed.
De hoogte en breedte van de banden, Bij een AA klasse 10 cm dik en 12 cm breed.

10.
Onder de bovenrand van een schuin-liggend gedenkteken dient een zodanige steun (stut) te worden aangebracht, dat de lengte daarvan gelijk is aan de breedte van 
de grafsteen; de stut mag geen grotere hoogte hebben dan 10 cm.


