Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

T (0341) 359 673

Aanvraag Begrafenis 2019
Datum:………………………......

Grafnummer:……………….

Opdrachtgever/(nieuwe) rechthebbende
Voorletters
: …………..……. Voornamen : ..........................................................................
Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging

:.................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats

:.................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...….…
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………..……. Geboorteplaats
BSN-nummer

:.................................................................

: …………………………………………………………………………………...…….

Ondergetekende geeft hierbij opdracht tot
 het begraven van een overledene / plaatsen van een urn in een nieuw particulier graf
 het begraven van een overledene / bijzetten van een urn in een bestaand particulier graf
 het begraven van een overledene / bijzetten van een urn in een algemeen graf
 het plaatsen van een urn/asbus in een urnennis
Overledene
Naam

: ..........................................................................................................................

Voornamen

: ..........................................................................................................................

Laatste adres

: ..........................................................................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats

Geboortedatum : …………..……. Geboorteplaats

:................................................................
:................................................................

Overlijdensdatum: …………..……. Overlijdensplaats :................................................................
Betrokkene verzoekt tevens over te gaan tot
 het huren van een particulier graf voor 30 jaar (graf / grafkelder / urnenkelder / kindergraf)²
 het huren van een algemene grafruimte voor 30 jaar²
 het huren van een nis in de urnenmuur voor 10 jaar²
 het overschrijven van een bestaand particulier graf in verband met de bijzetting van
…bovengenoemde overledene²
 het overschrijven van één bestaand particulier graf of meerdere bestaande particuliere
…graven², nl: grafnummer(s) …………………………………………………………………………….

Bij een particulier graf zijn jaarlijks onderhoudskosten verschuldigd. Deze onderhoudskosten
kunnen afgekocht worden voor onbepaalde tijd, overeenkomend met de periode dat het graf ter
naam gesteld is, door voldoening van een som ineens.
Betrokkene wenst het onderhoud
 af te kopen met een bedrag van € 2.242,00 (particulier graf met grafbedekking)
 af te kopen met een bedrag van € 1.121,00 (particulier graf zonder grafbedekking)
 af te kopen met een bedrag van € 1.121,00 (particulier kindergraf met grafbedekking)
 jaarlijks te voldoen
Voor een graf zonder grafbedekking is het jaarlijks verschuldigde onderhoudsrecht € 40,00;
voor een graf met grafbedekking is het jaarlijks verschuldigde onderhoudsrecht € 80,00 (tarief
2019). U ontvangt automatisch jaarlijks een factuur.
* Voor algemene (kinder)graven zonder grafbedekking zijn geen jaarlijkse onderhoudskosten
verschuldigd. Bij de afgifte van een vergunning voor grafbedekking wordt direct de afkoopsom
onderhoudskosten in rekening gebracht; dit is € 657,50 bij een algemeen graf en € 438,00 bij
een algemeen kindergraf. *

................................................................................
handtekening rechthebbende/opdrachtgever

Tarieven²
Huursom particulier graf

€ 1.252,00

Huursom grafkelder

€ 2.904,00

Huursom particulier kindergraf

€ 626,00

Huursom algemeen graf

€ 248,50

Huursom algemeen kindergraf

€ 127,50

Huursom urnennis

€ 331,00

Overschrijvingskosten particulier graf

€ 32,00

Artikel 14 - Termijnen particuliere graven
1.

Het college van burgemeester en wethouders verleent, voor zover de daartoe bestemde
ruimte van de begraafplaats dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen
aanvraag:
a. het uitsluitend recht op een particulier graf, voor de tijd van dertig jaar;
b. het uitsluitend recht op een particuliere urnennis voor de tijd van tien, twintig of dertig
jaar;
c. het uitsluitend recht op een herinneringsplaatje op de herdenkingssteen voor de tijd van
10 jaar.

2.

De in het vorige lid bedoelde termijnen beginnen te lopen op de datum waarop de uitgifte
heeft plaatsgevonden.

3.

Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de
rechthebbende verlengd, telkens met een termijn van tien of twintig jaren, mits de
aanvraag vóór het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

Artikel 15 - Overschrijving van verleende rechten
1.

Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden
overgeschreven op naam van een ander natuurlijke persoon of rechtspersoon.

2.

Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden
overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag
daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende.

3.

Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het
college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van
zes maanden kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe
rechthebbende.

Artikel 16 - Afstand doen van graven
Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk
afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Van de
ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling
aan de rechthebbende.

