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Postadres: Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht 

Bezoekadres: Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht 

Telefoonnummer: 0297-291616 

Website: www.derondevenen.nl 

 

Verzoek tot verlenging of beëindiging van het 

grafrecht 

Wat moet u doen? 
• U vult het formulier in. 

• U voegt het huidige grafbewijs bij. 

• U zendt het formulier naar het de gemeente of per e-mail aan de gemeente. 

Toelichting bij het formulier 
De beslissing om het grafrecht te verlengen of te beëindigen heeft grote gevolgen. Om tot een goede 

beslissing te komen is het wellicht raadzaam hierover met andere familieleden of nabestaanden te 

overleggen zodat iedereen het eens is over de uiteindelijke keuze. 

Verlengen grafrecht 
Bij het verlengen van het grafrecht kiest u ervoor om de rechten op het graf te behouden. Het graf blijft op 

uw naam geregistreerd. Het grafrecht wordt verlengd met 5, 10 of 20 jaar. U betaalt voor het verlengen 

van het grafrecht eenmalig een bedrag. 

Het is ook mogelijk dat een ander familielid het grafrecht overneemt. 

Beëindigen grafrecht 
Als u kiest voor het beëindigen van het grafrecht, dan doet u afstand van het graf. U hebt dan geen rechten 

meer op het graf. Het graf vervalt aan de gemeente, die zal de grafbedekking verwijderen en het graf 

ruimen op een nader te bepalen moment. Wel kunt u aangeven of u de grafbedekking (steen/ monument) 

terug wilt hebben. U kunt dan een afspraak maken om de grafbedekking op te (laten) halen. Indien in het 

graf een asbus is bijgezet, dan verzoeken wij u aan te geven of u de asbus op wilt halen of dat de asbus 

geruimd mag worden. 
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Adres 
Gemeente De Ronde Venen 

Afdeling IBOR 

Postbus 250 

3640 AG Mijdrecht 

info.begraafplaats@derondevenen.nl  

 

1. Houder grafrecht 
Geslacht:         vrouw  man  

Volledige naam:        

Straatnaam en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

 

2. Gegevens graf 
Grafnummer: 

Naam overledene(n):  

Begraafdatum:  

Begraafplaats: 
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3. Verzoek 
Verlengen voor een periode van 5 jaar. Ik ontvang een factuur van € 713,-. 

Verlengen voor een periode van 10 jaar. Ik ontvang een factuur van € 1.425,- 

Verlengen voor een periode van 20 jaar. Ik ontvang een factuur van € 2.851,- 

Beëindiging van het grafrecht. Geef onderstaand uw wensen aan: 

Grafbedekking: 

Ik wil de grafbedekking wel zelf behouden en maak een afspraak voor verwijdering. 

Ik wil de grafbedekking niet zelf behouden. De gemeente draagt zorg voor verwijdering en 
vernietiging. 

Wens met betrekking tot de asbus (uitsluitend van toepassing indien er in/op het graf een of meer 
asbussen zijn bijgezet): 

Ik wil de asbus wel zelf behouden. Ik maak een afspraak voor het ophalen van de asbus. 

Ik wil de asbus niet zelf behouden en geef toestemming voor het ruimen van de asbus. 

Ik wil de grafrechten overschrijven op naam van een nieuwe rechthebbende. 

Ik verzoek om een overschrijvingsformulier. 

Ik wil een aanvraagformulier voor een gedenkblaadje ontvangen. 

  

4. Ondertekening houder grafrecht 
Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 
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