INVULLEN DOOR BERGERBOS

Bevestiging opdracht tot begraven/
bijzetting urn - Model 2019-2020

Grafnummer: …………………………………
Looptijd: …………………….…………… jaar

Natuurbegraafplaats Bergerbos, Roskam 7, St.Odiliënberg.
Telefoon: 0493-536099, fax: 0493-536087, GSM: 06-22906123,
E-mail: bergerbos@natuurbegraafplaats.nl
(FORMULIER graag duidelijk INVULLEN MET BLOKLETTERS A.U.B.)
Betreft: nieuw graf / bestaand graf (doorhalen wat niet van toepassing is)

Afloop grafrecht: ………..............………
Definitief gebruik:
 Gebruik boskapel: €150, Gebruik kleine ruimte: €200, Gebruik grote ruimte: €450, Beamer: €50,Opmerking: …………………………...…

1. Naam aanvrager: Dhr/Mevr. ………………………………………………………………………………………………………………...………..…………………….……….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………….…………………….……
Postcode en woonplaats: ……………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….……..…
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………...…….…………………………………………………………………
Telefoonnummer aanvrager: …………………………………………………………….…… GSM: ……………………………………..…………………………………
Relatie tot de overledene: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Factuur naar:
 aanvrager
 uitvaartverzorger
Geeft hierbij opdracht tot het begraven van het stoffelijk overschot/bijzetting urn van:
2. Naam van overledene: ……………………………………………………..………………..……… Roepnaam: ……………………………………………………..…
Laatste woonadres: ……………………………………………………………………………………………………………...……………………..………………………………………
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………
Geboren: ……………………………………………………..……… (datum)

Plaats: ………………………………………...…………………………….…………………..…

Overleden: …………………………………………………..………(datum)

Plaats: ………………………………………...……………….………………………………..…

3.  ALGEMEEN GRAF zonder grafrecht voor 10 jaar (1 overledene)
(algemene graven zijn gebonden aan looptijd en plaatsen en zijn niet verlengbaar!)
De aanvrager verzoekt om begrafenis van de overledene in KIST GRAF
 Familiegraf

120 x 200 cm tot 1 overledene

 Looptijd ………….… jaar

 Familiegraf

120 x 200 cm tot 2 overledene(n)

 Looptijd ………….… jaar

 Bosgraf

180 x 250 cm tot 2 overledene(n)

 Looptijd ………….… jaar

 Natuurgraf

220 x 250 cm tot 4 overledene(n)

 Looptijd ………….… jaar

 ALGEMEEN URN GRAF zonder grafrecht voor 10 jaar (1 urn)
(algemene urn graven zijn gebonden aan looptijd en plaatsen en zijn niet verlengbaar!)
De aanvrager verzoekt om verstrooiing / bijzetting van de overledene in URN GRAF
 Urn graf 100 x 100 cm tot 2 urnen van overledene(n)
 Looptijd ………….… jaar
4. Gewenste datum en uur begraving/bijzetting …….…..…-....……….…- 20 ….......….…

tijdstip ……………………………………….……

 Afscheidsdienst tijdstip ……………………………………….……
5. Het uit te geven graf / urn graf komt op naam van:
 aanvrager
 een andere rechthebbende, namelijk:
Naam nieuwe rechthebbende: ….…………………………………………………………………………..………………………………………………..……………...……
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………….……..… E-mail: ……………………………………………………..………………
Telefoonnummer aanvrager: …………………………………………………………….…… GSM: …………………………………………………………..……………

6. Kistbegraving
a De overledene wordt begraven in:  kist  mand  lijkwade  anders ……………………………….………
b Heeft de kist ongebruikelijke afmetingen (incl. handgrepen) of eigen creatie?  ja  nee
Zo ja: lengte ………..…… cm, breedte ………..…… cm, hoogte ………..…… cm
c Er is gebruik gemaakt van een lijk hoes:  ja  nee Zo ja: type: …………………………………….……..…………………
7. Urn bijzetting
a Wordt de as in het urn graf verstrooid?  ja  nee
b  Type urn uit geperst vergankelijk biologisch afbreekbaar materiaal (Engelse urn)
c  Type zandurn man / vrouw
d  Urn van derden
e Eigen creatie? Omschrijving ……………...…………………………..……………… Maatvoering: ……… x ……… x ……… x (cm)
f Vindt de bijzetting plaats in een ander graf (kist graf)?  ja  nee
Afscheidsceremonie
8.  Gebruik grote binnenruimte (maximaal 150 personen!)
 Gebruik kleine binnenruimte (maximaal 35 personen!)
 Boskapel (open lucht) Aantal personen ………………
 Beamerpresentatie (alleen in grote binnenruimte)
 Filmreportage  Fotoreportage  Geluidsopname
 Muziek
 Livemuziek
Catering
9. Gebruik catering Bergerbos  ja  nee
Omschrijving: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..………………

10. Naam uitvaartonderneming: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Naam uitvaartverzorger: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
Adres uitvaartonderneming: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………….……..… E-mail: ……………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………….…… GSM: ………………………………………………………………….……

De aanvrager verzoekt om begraving van de overledene in boven aangeduid graf en zonodig om
uitgifte van het graf, een en ander op de voorwaarden van het voor de begraafplaats geldende
beheersreglement, de algemene voorwaarden en tarieven, waarvan hij afschriften heeft ingezien of
ontvangen van de uitvaartverzorger of begraafplaats en waarmee hij zich akkoord verklaart.
De uitvaartonderneming is bekend met het reglement en de algemene voorwaarden gaat hiermee
akkoord.
Bij begraving in een eigen graf tekent onderstaand de (nieuwe) rechthebbende voor akkoord, dan
wel wordt een machtiging bijgevoegd.
Rechthebbende gaat akkoord met de geldende regels voor de grafbedekking.
Aldus naar waarheid ingevuld te ……………………………………………………………………..…… (plaats), …………………………………… (datum).
Handtekeningen:
Aanvrager (rechthebbende)

uitvaartonderneming

………………………………………………………………..…

………………………………………………………………...….

Dit formulier moet uiterlijk 24 uur voor de begrafenis op het kantoor van de begraafplaats aanwezig zijn!

