Formulier grafrechten
Gemeente Noardeast-Fryslân
Via dit formulier kunt u aanpassingen doorgeven die
betrekking hebben op grafrechten.
Geef bij de hokjes aan wat van toepassing is.

Wijziging rechthebbende grafrechten

vul de nummers 1 en 2 in

Adres- of naamswijziging huidige rechthebbende

vul de nummers 1 en 2 in

Verlengen van grafrechten

vul de nummers 1 en 3 in

Nieuw inkopen van grafrechten

vul de nummers 1 en 4 of 5 in

Afstand doen van grafrechten

vul de nummers 1,6 en 7 in

Gegevens graf

Begraafplaats _____________________________

(kinder)graf

urnengraf

urnennis

_______________

Grafnummer(s):

_______________

______________

1. Gegevens huidige / nieuwe rechthebbende (doorstrepen wat n.v.t. is)
Naam:

______________________________________ man

vrouw

Voornamen:

______________________________________

Adres:

____________________________________________________

Postcode / Woonplaats: ____________________________________________________
Telefoonnummer:

_____________________________Geboortedatum _________

BSN nummer:

_____________________________

* Indien huidige rechthebbende niet meer in leven of onbekend is

ga verder met nummer 2

2. Gegevens nieuwe rechthebbende
Naam:

________________________________________man

vrouw

Voornamen:

______________________________________________________

Adres:

______________________________________________________

Postcode / Woonplaats: ______________________________________________________
Telefoonnummer:

_____________________________Geboortedatum __________

BSN nummer:

_____________________________

3. Verlenging grafrechten
Rechthebbende / belanghebbende geeft toestemming om de grafrechten van
bovengenoemd(e) grafnummer(s) te verlengen met de hieronder aangekruiste periode.
graf

kindergraf

5 jaar

10 jaar

urnengraf
15 jaar

20 jaar

urnennis

4. Verlenen grafrechten Particulier graf
Rechthebbende geeft aan om de grafrechten van bovengenoemd(e) grafnummer(s) nieuw in
te kopen voor de hieronder aangekruiste periode.
graf

kindergraf

10 jaar

20 jaar

30 jaar

5. Verlenen grafrechten Particulier urnengraf / Algemene urnennis (doorstrepen wat n.v.t. is)
Rechthebbende geeft aan om de grafrechten van bovengenoemd(e) grafnummer(s) nieuw in
te kopen voor de hieronder aangekruiste periode.
urnengraf

urnennis

5 jaar

10 jaar

15 jaar

20 jaar

6. Verklaring van afstand
Rechthebbende doet hierbij afstand van het recht tot uitsluitend gebruik van een grafruimte
en daarmee van de grafruimte voor de volgend(e) grafnummer(s).
Grafnummer(s):

_______________

_______________

______________

7. Wensen met betrekking tot verwijdering van de grafbedekking
Het grafmonument zelf te willen laten weghalen en hiertoe een afspraak te maken met de
beheerder van de begraafplaats.
Het grafmonument mag door de gemeente van het graf afgehaald en vernietigd worden.
Anders, nl…………………………………………………………………………………….

Plaats: _______________________________________________
Datum: _______________________________________________

Handtekening huidige rechthebbende: ___________________________

Handtekening nieuwe rechthebbende: ___________________________
U kunt dit formulier opsturen naar: (indien geen gebruik gemaakt wordt van een meegezonden
antwoordenveloppe):

Gemeente Noardeast-Fryslân.

Email: begraafplaatsen@noardeast-fryslan.nl

Administraasje Gemeentewurk

Telefoon: (0519) 298888

Útfiering Iepenbiere Wurken
Postbus 13
9290 AA Kollum

